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PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019 

OBJETO 
Registro de preços para futuras e eventuais prestações de serviços de hospedagem, com café da manhã, 
para atender aos eventos e atividades realizados pela Prefeitura Municipal de Cocos-BA, conforme 
especificações do Termo de Referência. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam és exigências deste Edital e seus 
Anexos. 

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
Data: 30 de julho de 2019 
Hora: 08h00m 
Local: Prefeitura Municipal de Cocos 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos-Ba. 

Warcero Souza Emerenciano 

eito Wunicipar 
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- Modelo de Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte 
- Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
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- Modelo de Procuração para prática de atos concernentes ao certame 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 111-2019 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

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

41/ 	
bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 30 de julho de 2019 

Horário: 08h0Om - horário local 

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

Credenciamento: das 08h0Om ás 08h10m, incluso neste interstício o prazo para recebimento de 
propostas retardatárias. 

'LW 

 

: 

 

1.1. 0 objeto desta licitação é o registro de pregos para futuras e eventuais prestações de serviços de 
hospedagem, com café da manhã, para atender aos eventos e atividades realizados pela Prefeitura 
Municipal de Cocos-BA, conforme especificações do Termo de Referência. 

•  1.2. 0 critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto ás especificações do objeto. 

z..,,traoRTGASORItoptitogs 

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

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.2.1. Secretaria Municipal de Administração; 

2.2.2. Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

2.2.3. Secretaria Municipal de Educação; 

2.2.4. Fundo Municipal de Assistência Social; 

2.2.5. Fundo Municipal de Saúde; 
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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 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 e 
aplicando-se, subsidiariamente o Decreto Federal n° 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal n° 
8.250/2014, que foi alterado pelo Decreto Federal 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. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos á 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 
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
órgão gerenciador. 

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

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. 

3. DAS CONDIQ ES DEIPAR 	DA0 

3.1. A participação neste Pregão é exclusiva 6 Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Sociedades Cooperativas enquadradas no  art  34 da Lei n° 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade 
seja compatível com o objeto desta licitação. 

3.1.1. A licitação é exclusiva em consonância com o inciso I,  art.  48 da Lei Complementar n.° 
147/2014 de 07 de agosto de 2014, que exige que a licitação cujo valor esteja em até R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), a mesma deve ser destinar exclusivamente as empresas 
enquadradas como Micro-Empresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP. 

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 
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3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou 
em processo de recuperação extrajudicial, salvo se demonstrar, na fase de habilitação, a sua 
viabilidade econômica; 

• 

3.2.2. Em dissolução ou em liquidação; 

3.2.3. 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; 

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

3.2.5. 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; 

3.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar  corn  a Administração Pública; 

3.2.7. Que estejam reunidas em consorcio; 

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

3.2.9. Estrangeiras que não funcionem no Pais; 

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

3.3. 0 descumprimento de qualquer condição de participação acarretara a inabilitação do licitante. 

• 
4. DO CREDENOISITO 

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 deve ostentar a 
competência do representante do licitante para representa-lo perante terceiros. 
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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 epigrafe para o credenciamento, este será considerado para fins de 
aceitação de licitantes ou envelopes retardatários, ultrapassado este não será mais aceito licitantes ao 
certame. 

5 1:1 A ta- 
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5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicado 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 e frontais, em caracteres 
destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE COCOS 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
CNPJ N.° XXXX 

ENVELOPE N.° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE COCOS 
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PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
CNPJ N.° XXXX 

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 ate o prazo previsto para o 
credenciamento. 

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

AO 
MUNICÍPIO DE COCOS 
EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019 
SESSÃO EM 30/07/2019 As 08HOOM 

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. 

• POROOMME4tiS 

6.1. A proposta de pregos, 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 caracteristicas do objeto de forma clara e precisa, e demais dados pertinentes, 
observadas as especificações constantes do Termo de Referência. 

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

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

6.1.3. Prazo de entrega, conforme descrição no Termo de Referência. 

6.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 
sua apresentação. 
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6.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

7; DACI3SS tt3ØpÃS PROSaT AS 
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 ate 10% (dez por cento), relativamente 6 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 comunicado, em momento oportuno, o reinicio da mesma em data e hora marcada que 
será publicado do sitio: www.cocos.ba.qov.br. 

8. DA FORNIULACAP tiOS LANCES 

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

8.1.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL. 

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. 

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. 

8.3.1. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste, serão convocadas as 
demais licitantes ME/EPP participantes na ordem de classificação. 
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8.3.2. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, será realizado sorteio 
para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar novo lance. 

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

8.4. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n.° 8.666/1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 

S 
a) produzidos no Pais; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

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

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

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

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

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

9. DA ACEITAÇÃOE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
• 9.1.1. Como condição prévia a aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar tenha 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.govbr), 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. 

9.1.2. 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 
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do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 90- A e 12, da Lei Complementar 
n.° 123, de 2006. 

9.1.3. 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 3°, 
§§ 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. 

9.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinara 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 • 	
10. DA HABILITAÇÂO 

10.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor 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  caw'  

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 Habilitação Jurídica: 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - COMEI, cuja aceitação ficara condicionada é verificação da 
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedorgov.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 empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de 
autorização; 

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

10.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso, 

b. 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 as 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; 

c. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

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

g. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais e/ou estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 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 inabilitado. 

10.2.3. Relativos A Qualificação Econômico-Financeira: 

10.2.3.1. PESSOA JUR1DICA - MEI 

a. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação judicial, 
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade 
previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias 
contados da data da sua apresentação; 

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

10.2.3.2. PESSOA JURÍDICA - ME, EPP, EIRELLI,  COOP  e LTDA 

a. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação judicial, ou de 
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a 
menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; 

b. 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 encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 
da proposta; 

a.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
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a.2. As empresas constituidas no exercicio em curso deverão apresentar copia do balanço de 
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de 
abertura e encerramento; 

a.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos  helices  de Liquidez Geral  (LO),  
Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  (LC),  maiores que 1 (um), resultantes da aplicação 
das fórmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanço patrimonial ou apurados 
mediante consulta  online,  no caso de empresas inscritas no Cadastro Municipal de Cocos - 
CMC:  

LO  = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

SG = 	 Ativo  Total  
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo  

LC  = 	Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

a.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 e municipal. 

10.2.4. 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. Declaração que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos Ill e IV do  art.  1° e no inciso Ill do  art.  50  da Constituição 
Federal de 1988. 

d. 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 ultimo dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará dispensado de 
apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e 
atualizados. 
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10.3.1. Na hipótese de algum documento que já conste do Certificado de Registro Cadastral -  CRC  
estar com o seu prazo de validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão 
correspondente através do sitio oficial, o licitante deverá apresentar imediatamente documento 
válido que comprove o atendimento ás exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado 
o disposto quanto à 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 desacordo  corn  o estabelecido neste • 	Edital. 

10.4.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará 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. 

• 	substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
10.8. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

10.9. Constatado o atendimento ás exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor, 

10.9.1. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

regularidade fiscal, a mesma será 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 ser que exista urgência na contratação ou 
prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
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10.9.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente 
posterior á 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 sessão pública. 

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

it  p*E*Stt $YsESsÃPUBLlcA 

• 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, § 10 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. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

110 	 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, rasuras, 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 à Contratada, se foro caso. 

13. DOS RECURSOB 
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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 para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará 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 importará a 
decadência desse direito. 

13.3. Os recursos deverão ser apresentados junto ao setor de licitação, na sede da Prefeitura Municipal 

• 
de Cocos-BA, localizada na Rua Presidente Juscelino, n°115, centro, Cocos-BA, CEP: 47.680-000. 

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

13.4.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita a 
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 

13.5. 0 acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso 
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.6. Não serão reconhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas via fac-simile,  e-mail  ou 
fora dos prazos legais. 

14. DA ADJODICAÇAn HOMOLOGAÇA0 

11. 	 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. 

15. DA ATA DEREDISTRO 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 Pregos, 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. 
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15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o orgão 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 contar da 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 no documento. 

15.2.2. 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 Lei n°8.666, de 1993 

15.3. 0 órgão gerenciador encaminhará copia da Ata aos órgãos participantes, se houver. 

16. DANIONCIA p:A ATADE REGISTRO DE PREÇOS 

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

17. DriteremikOrDOUNCELAMENTO 
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, de 2018, e subsidiariamente ao Decreto Federal 
n° 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal n° 8.250/2014, que foi alterado pelo Decreto Federal n° 
9.488/2018, conforme previsto na Minuta de Ata anexa ao Edital. 

18. DO TERMO pE pONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

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 á contratação (inciso 1°,  art.  12 do Decreto 
Municipal n.° 045/2018). 

18.2. 0 drgão 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 assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 
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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 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. E vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

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

18.6. A Contratada devera 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 
Administração. • 

19.D DIMONTRATADA0 

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 exercicio 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. 

20. 'EfttP.11EgIr 

20.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 
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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, e 
subsidiariamente no Decreto n°7.892, de 2013, alterado pelo Decreto Federal n°9.488/2018. 

21. OAS  OBRAÃOOES 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 Pregos e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

„ 
22. DO REOED,RIENTO.E CRITeRIODE ACEITAÇÃO 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 PAQAMENTO 

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. 

23.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
8.000,00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art.  5°, § 3°, da Lei n.° 8.666/1993; 

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 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 ser emitidas separadamente por destinagão, tendo em vista, a 
necessidade de cada Secretaria Municipal, bem como o objetivo de cada produto a ser adquirido, 
aplicado ou o recurso financeiro 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/Fatura ou dos documentos pertinentes a 
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-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
6nus para a Contratante. 
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23.4. Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta ao Certificado de Registro Cadastral 
-  CRC  e, se necessário, aos sitios 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 às suas receitas próprias, desde que, a cada 
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n.° 1.234, 
deli de janeiro 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. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

23.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa 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 
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos morat6rios 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 fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

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

(6 / 100) 
365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento 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 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n.° 
8.666/1993. 
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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 fornecimento por motivo relacionado à pendência de 
pagamento devido por parte da Contratante, por tratar-se de bens necessários e de forma iminente. 

24. DA FORMAÇÃO  pc)  CADASTRO RESERVA 

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 será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto 
Federal n°9.488/2018. 

25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

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

26. DASIORXÇÕESTDASIANÇÓES ADMINISTRATIVAS 

26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 10.520/2002, do Decreto Municipal n.° 
045/2018, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 
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26.2. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a 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 exigidos 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. Cometer fraude fiscal; 

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, às 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 licitar e de contratar com 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 autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 
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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 na sede da 
Prefeitura Municipal de Cocos-BA, situada na Rua Presidente Juscelino, n° 115 — centro — Cocos - 
Bahia, nos dias úteis, no horário das 07:00 horas as 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,  sera  designada nova data para a 
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no 
Edital. 

28. DASTOPÓSVESGERAIS 

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 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 à 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. 
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28.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatõrio 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-6 o dia do inicio e 
incluir-se-á 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. 

28.11. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais pegas 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, n° 115 — centro — Cocos - Bahia, nos dias úteis, no horário das 07:00 horas ás 
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, o qual estará disponível também 
na integra no  site  oficial do Município, no endereço eletrônico: www.cocos.bagov.br. 

28.13. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2002, do Decreto 
Municipal n.° 045/2018 e subsidiariamente ao Decreto Federal n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto 
Federal n° 9.488/2018, 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, 

28.14. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Cocos - 
Bahia, com exclusão de qualquer outro. 

Cocos-Ba, 16 de julho de 2019. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. Registro de preços para futuras e eventuais prestagões de servigos de hospedagem, com café da 
manhã, para atender aos eventos e atividades realizados pela Prefeitura Municipal de Cocos-BA, 
conforrne especificações e quantitativos abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1 Hospedagem em quarto com cama de solteiro, ar condicionado, tv, 
fn'gobar e café da manhã. 

..... 	. viana 300 

2 Hospedagem em quarto com cama de solteiro, ventilador e café da 
manhã. 

Diária 300 

3 Hospedagem em quarto com uma cama de casal, ar condicionado, 
tv, frigobar e café da manhã. 

—.. 	. ulana 300 

4 Hospedagem em quarto com uma cama de casal, ventilador e café 
da manhã. 

Diária 300 

1.2. A opção por realizar o certamente por intermédio do Pregão Presencial para o Registro de Preços 
tem o condão de possibilitar ao Municipio durante o periodo máximo de 12 (doze) meses, 
simplesmente realizar as aquisições conformem as demandas e juntamente com as disponibilidades 
financeiras. 

2.1. Justifica-se a prestação do serviço, objeto desta licitação, tendo em vista a necessidade da 
Administração Municipal, na hospedagem de pessots na recepção de autoridades e hospedagem de 
pessoas em realização de eventos como festividades realizadas pela Administração. 

2.2.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 cantata* pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

2.3, As empresas deverão apresentar a proposta pelo valor global. 

3.1.0s 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. 
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4.1.A prestação do serviço será efetuada de acordo  corn  a necessidade do órgão, de forma imediata, 
contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

4.2.0s serviços deverão ser fornecidos em hotéis situados na cidade de Cocos-BA, durante 24 horas por  
die.  

4.3.0 fornecimento dos serviços, cujos pregos serão registrados através da Ata de Registro de Preços, 
deverá ser solicitado mediante a apresentação da Autorização de Fornecimento - AutF 
correspondente. 

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

a) Autorização de Fornecimento n.° XXX/2019; 
b) Ata de Registro de Preços n.° XXX-2019 - Pregão Presencial n.° 029-2019; 
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. 

4.4.A nota de empenho ou a Autorização de Fornecimento - AutF poderão ser transmitidas 6 fornecedora 
por meio de fax ou meio eletrônico, podendo ser emitidas várias Autorizações de Fornecimento - AutF 
por mês. 

4.5.A empresa fornecedora ficará obrigada a atender todas as Autorizações de Fornecimento - AutF 
emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo se o fornecimento decorrente 
destas for prevista para data posterior ao seu vencimento. 

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

5.1.0 custo estimado foi apurado a partir de orçamentos provenientes de pesquisas de mercado, 
mediante orçamento de empresas do ramo e em verificação aos preços  jã  praticados no Municipio. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1.A Contratada obriga-se a: 

6.2.A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 

6.2.1. Fornecer os serviços, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das 
especificações do Edital e da pr000sta, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

6.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com os 
artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei n.° 8.078, de 1990; 
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6.2.2.1. • dever p evisto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo máximo de 07 
(sete) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos; 

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

6,2.4. Comunicar à 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; 

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

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

6.2.7. 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; 

6.2.8. 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. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1.A Contratante obriga-se a: 

7.1.1. Verificar minuciosamente, a conformidade dos serviços fornecidos  corn  as especificações 
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

7.1.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido; 

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

7.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento dos serviços, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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7.2.A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

7.3.A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 90 (noventa) 
dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos registrados em Ata. 

8. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

8.1. Consoante o artigo 45 da Lei n.° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação. 

9. CONTROLE DA ExEcugÃo 

9.1. Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

9.1.1. 0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do contrato. 

9.2.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 como  art.  70 da Lei n.° 8.666/1993. 

9.3.0 representante da Administração 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. 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10 1 . Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 8.666/1993, da Lei n.° 10.520/2002, dos 
Decretos Municipais n.° 045/2018 a Contratada que, no decorrer da contratação: 

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

10.1.2. Apresentar documentação falsa; 

10.1.3. Comportar-se de modo inidõneo; 
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10.1.4. Cometer fraude fiscal; 

10.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no 
Contrato. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 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 n°  
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1a Câmara 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 será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuizos causados; 

10.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

10.3. Também ficam sujeitas às 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: 
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10.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 

10.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilicitos 
praticados. 

10.4. 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.° 
8.666/1993. 

10.5. 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. 

10.6. As multas devidas e/ou prejuizos 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. 

10.6.1. 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. 

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

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

10.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no 
Edital. 

Paulo Eduardo Kunrath 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO II  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

A 
Prefeitura Municipal de Cocos 
Equipe de Pregão Presencial  

Ref..  PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta 
licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações 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 

lncluidas 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, peças de reposição, materiais/serviços utilizados na 
manutenção e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
desta licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do 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 a 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; 

d. informaremos a existência de fato supnrveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a ocorrer. 
4. Condições de Pagamento: 
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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 Preços 

******Observa gab: Cabe aqui na proposta de pregos, o licitante transcrever os itens da planilha constante do Termo 
de Referência, com os itens ao qual deseja realizar proposta. 

0 valor global da proposta é de R$ XX XXX,XX (XXXXX XXXXX)0(X XXX)(XXX)/ 

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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A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.: PREGA0  PRESENCIAL  N.° 029-2019 

• 
DECLARAÇÃO 

A empresa 	  inscrita no CNPJ n.° 	 DECLARA, em atendimento 

ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019, 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. 

e 

 

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. 
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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.° 029-2019 

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 n.° 	 , 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. 
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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.° 029-2019 

• (razão social da 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 n.° 	 , DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO 
PRESENCIAL N.° 029-2019, sob as sanções administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa, na presente data, é considerada: 

( 	) MICROEMPRESA, conforme Inciso Ido artigo 30  da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 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 descritas no § 40, 
do  art.  3°, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

• 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. 
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DECLARAÇÃO 	P IMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
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• 
A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N. 

  

 

(razão social da empresa) 	 

de seu representante legal, o(a) 

	  e do CPF n.° 	 

PRESENCIAL N.° 029-2019,  sot  

que os envelopes n.° 1 e 2  co  

habilitação, respectivamente. 

)E 1  

	 inscrita no CNPJ n.° 	 , por intermédio 

	  portador(a) da Carteira de Identidade n.° 

	 DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO 

da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 

dicação do objeto, o preço oferecido e a documentação de 

• 	XXXXXXXX/ < 1F, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

s 	ira do Representante Legal 

Nome Completo 
C r( c a Empresa / Representante 

R zão Social da Empresa 
N  

ATENÇÃO: A licitante devera o 	cionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO- ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n.° 
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.° 029-2019 

(Identificação completa do representante licitante), como representante devidamente constituído 
de (Identificação completa da empresa licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto 
no edital do PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019, 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.° 029-2019 foi elaborada 
de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N.° 
029-2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-
2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019 antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-
2019 não foi, no todo ou em parte, diretr ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da Prefeitura Municipal de Cocos antes da abertura oficial das propostas; e 
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(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. 
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MODELO DECLARAÇÃO- PROCURAÇÃO PRATICA DE ATOS 

  

   

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRATICA DE ATOS 

CONCERNENTES AO CERTAME 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial 

4111 	Ref  PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019 

CREDENCIAL 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a) 
	 , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de 
Identidade n.° 	 expedido pela 	 devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do 
Ministério da Fazenda, sob o n.° 	 residente a rua 	 , n.° 	 COMO 

nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao 
procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de pregos, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-
arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame  etc).  

• XXXYXXXXXXXXX - 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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MUNICÍPIO DE COCOS 

DECLARAÇÃO -TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE 

41!  

COCOS GOVERNO MUNICIPAL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Pregoeiro e Equipe de Apoio  

• 	Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 029-2019 

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  III  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 



MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL 

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.° 029-2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N°111-2019 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos XX dias do mês de )000000000( de )000( 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  
OFF  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 
denominado CONTRATANTE. 

Nos termos 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° 7.892/2013 alterado pelo Decreto n° 8.250/2014, que foi alterado pelo Decreto Federal n° 
9.488/2018, a Lei 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.° 029-2019, 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) Si(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. CLAUSULARIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 objeto desta é o registro de pregos para futuras e eventuais prestações de serviços de 
hospedagem, com café da manhã, para atender aos eventos e atividades realizados pela Prefeitura 
Municipal de Cocos-BA, conforme especificações do Termo de Referência: 

Item E s
D
p
e
e
s
c
c
i f
r 
i
i 
c
9 
a
d 
,
o
4
/ 
o 

 Unidade  Quant.  
Po  Unreg

itirio Prego  Total 

01 

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. 
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2. CaLIWIMEOUND-A-491ORGÃOS PARTICIPANTES 

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

2.2. São participantes os seguintes árgãos: 

2.2.1. Secretaria Municipal de Administração; 

2.2.2. Secretaria Municipal de lnfraestrutura; 

2.2.3. Secretaria Municipal de Educação; 

2.2.4. Fundo Municipal de Saúde; 

2.2.5. Fundo Municipal de Assistência Social. 

2.3. A ata de registro de pregos, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer dirgão 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 e 
subsidiariamente ao Decreto n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/2018 e na Lei n.° 
8.666/1993. 

2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Pregos, 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 
ôrgão 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 ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao  &go  
gerenciador. 

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 70  do Decreto 
Municipal n.° 045/2018. 

3. CLAUSUaTERCEIRA • DA'aIDADE DA ATA DE REGISTRO DEVREÇOS 

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. CLAUSUIAOUARTA1:DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REOISTRO DEIMEÇOE 
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4.1. 0 prego 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  necessaries  negociações junto aos fornecedores. 

• 

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 os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos pregos 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 demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.5. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhara cópia atualizada da Ata de 

• 
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

5. CLAIJSULA OUINTA -DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

5.1. 0 fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

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

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

5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
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. 
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5.2. 0 cancelamento do registro de  ¡yews  poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados. 

5.2.1. por razão de interesse público; ou 

5.2.2. a pedido do fornecedor 

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

6. OLAUStrie$ 	CgneRMaDE CONTRATO OulNstküMENtatiltOVAINTE 

6.1. 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). 

6.1.1. 0 órgão deverá assegurar-se de que o prego registrado na Ata permanece vantajoso, 
mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação. 

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 assinar 
o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito 6 contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

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

6.3. 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. 

6.4. 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 valor inicial 
atualizado do contrato. 

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

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

6.5.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato. 
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6.6. 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. 

6.7. 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 
Administração. 

7, ;L./WSW-A  SOW  - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

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

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes 
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. 

8. CLANSULAVITAVA -DO PREÇO 

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

8.2. 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, e 
subsidiariamente no Decreto n°7.892! de 2013, alterado pelo Decreto Federal n°9.488/2018. 

• 9. cukusua NONA = OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada obriga-se a: 

9.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto e, ainda: 

9.2.1. Fornecer os serviços, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância 
das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

9.2.2. Responsabilizar-se pelos vidos e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo 
com os artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei n.° 8.078, de 1990; 

9.2.2.1. 0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo 
máximo de 07 (sete) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos; 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, LIEP 47.680-000 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone (77) 3489.1041 



• 

• 

lo. 

do da 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL 

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

9.2.4. Comunicar à 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; 

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

9.2.6. 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; 

9.2.7. 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 trabalhe noturno, perigoso ou insalubre; 

9.2.8. 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 contrata 

9.3. A Contratante obriga-se a: 

9.3.1. Verificar minuciosamente, a conformidade dos serviços fornecidos com as especificações 
constantes do Edital e da proposta para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

9.3.2. Comunicará Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

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

9.3.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento dos serviços, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

9.4. A Administração não respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados a execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.  

AlldiviirebterokOm^ -"To 

10.1. 0 prazo para pagamento  sera  de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do inicio do mês 
subseqüente ao vencido, após a devic a conferência e liberação do órgão solicitante e/ou fiscalizador. 
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10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
8.000,00 (oito mil reais) poderá sor efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art.  50, § 3° da Lei n.° 8.666/1993. 

10.2. 0 pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, 

10.2.1. 0 "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do 'e.gular cumprimento das obrigações assumidas. 

10.3. Havendo erro na apresentagto da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
contratação, ou, ainda, circunstãncro que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada prov dencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-6 após a comprovação da regularização da situação, nâo acarretando qualquer  
Onus  para a Contratante. 

10.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta 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 irapresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

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

10.5.1. A Contratada regularmento optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 
Complementar n.° 123/2006, nãn 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 declaraçâ 3 de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n.° 1.234, 
deli de janeiro de 2012. 

10.6. 0 pagamento será efetuado  pc'  meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta corrente, na agência e estabeIncimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio 
previsto na legislação vigente. 

10.7. Será considerada data do pag a -lento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

10.8. A Contratante não se responsooilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

10.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, o valor de. do deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde -4 data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo 
pagamento, á taxa de 6% (seis por cerito) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM =I x Nx VP 
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EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = 

 

índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100) I = — 365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do 
efetivo pagamento  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

11. OLALISiitatOiMA'AIMEIRA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO1WCON'rRATO 

11.1. Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.1336, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o qu, for necessário à regularização de falhas observadas. 

11.1.1.0 representante da Czntratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da exPcução do contrato. 

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquET irregularidade, ainda que resultante de vícios redibit6rios, 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.° 8.666/1993. 

11.3. 0 representante da administraç 	anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indir  (Ind°  dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determina io o que for necessário à regularização das falhas observadas e 
encaminhando os apontamentos á  au.  iridade competente para as providências cabíveis. 

12.. OMSD4 5E01 4,0010A - DAS INFRAÇÕES E DAS SOO  Sat 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.° 10.520/2002 e do Decreto Municipal n.° 
045/2018 a licitante/Adjudicatária que no decorrer da licitação: 

12.1.1. Não retirar a nota de  ern  ]nho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta ou .11 Ata de Registro de Pregos; 

12.1.2. Apresentar documentação 'isa; 

12.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

12.1.4. Não mantiver a sua  prop-  • dentro de prazo de validade; 

12.1.5. Comportar-se de modo init,:,neo; 

12.1.6. Cometer fraude fiscal; 
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12.1.7. Fizer declaração falsa 

12.1.8. Ensejar o retardament- da <ecução do certame. 

12.2. A licitante/Adjudicatária qui  con  ater qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeita, sem prejuízo da res ons bilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a. Multa de E 	1 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
ejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b. Impedimento de  :gar  e de contratar  corn  o Município e descredenciamento do  
CRC,  pelo prazo de ,Jé a,  co  anos; • 	12.2.1. A penalidade de multa  Jai,.  3er aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

12.3. Comete infração administra •ra 	nda, nos termos da Lei n.° 8,666/1993, da Lei n.° 10,520/2002, 
do Decreto Municipal n.° 045/201 a C mtratada que, no decorrer da contratação: 

12.3.1. lnexecutar total ou paroalm nte o contrato; 

12.3.2. Apresentar documenta 	i Isa; 

12.3.3. Comportar-se de modo 	ieo; 

12.3.4. Cometer fraude fiscal, 

12.3.5. Descumprir qualquer c s i ieres elencados no Edital, na Ata de Registro de Pregos ou no 
instrumento de contrata 

12.4. A Contratada que cometer iac er das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade 	criminal, às seguintes sanções: • 	a. Advertência por faltas  lc  aa ssim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da 	a ação; 

b. Multa: 

b.1. Moratória de atél  lo  fc. 
contratação, até o limite de 3 

D.2. Compensatória de  Fitt  c 
inexecução total ou p, 
moratória, desde que o 	.r 

c. Suspensão de licitar e ir. ,ped 
dois anos; 

)z por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
(trinta) dias; 

/0 (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de  
la  obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
umulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

lento de contratar com o Município de Cocos, pelo prazo de ate 

    

    



MUNIC PIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL 

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

d. Impedimento de licitar e cor atar com o Município de Cocos e descredenciamento no  CRC  
pelo prazo de até cinco anos, 

e. Declaração de inidoneidade ara licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos deter nantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação  
perante a própria autoridade Jo  aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a • 	Contratada ressarcir a Adminisc icão pelos prejuízos causados; 

12.4.1. A penalidade de multa poce ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

12.5. Também ficam sujeitas às pena  Jades  de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 
órgão licitante e de declaração de nidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contra,  decorrente desta licitação: 

12.5.1. tenham sofrido condenaçn,  -3 definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 

12.5.2. tenham praticado atos  dice,  ; visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.5.3. demonstrem não possuir 	ceidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilicitos praticados. 

12.6. A aplicação de qualquer das pr7 
assegurará o contraditório e a  am..  
8.666/1993. 

12.7, A autoridade competente, na 
conduta do infrator, o caráter edm 
observado o principio da proporciona 

12.8. As multas devidas e/ou preju iz 
pagos, ou recolhidos em favor do M 
serão inscritos na Divida Ativa do Mu 

12.8.1. Caso a Contratante de'-
dias, a contar da data do recebinm 

12.9. As penalidades serão obrigator  

alidades previstas realizar-se-6 em processo administrativo que 
; defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n.° 

licação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
cvo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
ade. 

causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
calpio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
':pio e cobrados judicialmente. 

7, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
o da comunicação enviada pela autoridade competente. 

-.ente registradas no Certificado de Registro Cadastral -  CRC.  

• 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia  EP  47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefon. 77) 3489.1041 
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12.10. As sanções aqui previstas sã, ndependentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente,  Su  I prejuizo de outras medidas cabiveis. 

13. 	ealiltrERWRA - D DISPOSIÇÕESOEMIS 

13.1. Será anexada a esta Ata cópia 	Termo de Referência. 

•  

13.2. Integram esta Ata, independer 
para Registro de Preços n.° 029-201cc 

13.3. Nos casos omissos aplicar-se. 
Municipal n.° 045/2018 da Lei n.° 8 0 -• 
n.° 123/2006, e subsidiariamente da 

13.4. 0 foro para dirimir questões rc! 
com exclusão de qualquer outro, por 

mente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Presencial 
a proposta da empresa. 

) as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2002 Decreto 
'1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar 

1.0  8.666/1993 e alterações. 

as ao presente contrato será o do Município de Cocos - Bahia, 
is privilegiado que seja. 

Cocos-Ba, XX de XXXXXXXXXXXX de 9 

JICÍPIO DE COCOS-BA 
PJ: 14.222.012/0001-75 

CONTRATANTE 

EMPRESA • 	 CNPJ:XXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CN PJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefor  

P 47.680-000 

7) 3489.1041 



MINUTA DE  CON  -tATO DE FORNECIMENTO ANEXO XI  

ITEM DESCRIÇAO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

1 

2 

3 

UNID. QUANTIDADE V. TOTAL V. UNIT. 

'Ado  da  Bahia  

MUNI( ,PIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 111 )19 
PREGÃO PRESENCIAL N°029-2019 

CONTRATO N° )000C/X)00( 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE XXXX QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE COCOS, E A EMPRESA 
XXXX. 

• O MUNICÍPIO DE COC 
- Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 14.22" 
Emerenciano, Prefeito Municipal, e  eh  
Lei Orgânica Municipal, doravante de! 
inscrita no CNPJ n° )000( com  sec'  
CONTRATADA, neste ato representada 
CPF n° XXXX, tendo em vista o que cor 
Pregão Presencial n° 029-2019,  con  
correlatas, resolvem celebrar o  present(  

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO  OBJET  

, com sede na Rua Presidente Juscelino, 115- centro - Cocos 
1)12/000145, neste ato representado pelo Sr. Marcelo de Souza 
onformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela 
'ninado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa )000(, 
na XXXX, CEP XXXX, no Municipio de )00(X, denominada 
do Senhor XXXX, portador da Cédula de Identidade n° XXXX e 
-I no Processo Administrativo n°111-2019 e o resultado final do 
andamento na Lei n° 8.666, de 1993, e demais legislações 
lrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

1.1. 0 contrato tem como objeto a r: sigão de [objeto da licitação], visando atender ás necessidades 
do MUNICIPIO DE COCOS,  coot-  ,) especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
Referência e no Edital e seus Anexo:. 

• 1.1.1. Integram o presente contra 	independentemente de transcrição, o Edital do Pregão n°029-
2019, com seus Anexos, e a  Pro,  a da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA -- DA ESPE  1CACÃO, DA QUANTIDADE E DO VALOR 

2.1. Os serviços deverão ser fomec 	conforme discriminado abaixo: 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos,  Bahl,, 	P 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefor 	7) 3489.1041 
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2.1.1. 0 prazo de entrega do n 	rial será contado a partir da data de assinatura do presente 
contrato. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DAS OBR  OES DA CONTRATADA 

3.1. A Contratada obriga-se a: 

3.2. A Contratada deve cumprir tod F 

assumindo como exclusivamente se• 
do objeto e, ainda: 

3.2.1. Fornecer os serviços, no , 
das especificações do Edital e 

3.2.2. Responsabilizar-se pelos  
corn  os artigos 12, 13, 18 e 26 Pr 

3.2.2.1. 0 dever previsto r 
Administração, substituir,  rep  
máximo de 07 (sete) dias Cite' 

3.2.3. Atender prontamente a 
presente licitação; 

3.2.4. Comunicar à AdministracE 
data da entrega, os motivos qu 
comprovação; 

3.2.5. Manter, durante toda a 
assumidas, todas as condições c 

3.2.6. Não transferir a terceiros 
assumidas, nem subcontratar  qt  
autorizadas no Termo de  Refer&  

3.2.7. Não permitir a utilização 
condição de aprendiz para os n 
menor de dezoito anos em trab a 

3.2.8. Responsabilizar-se pelas 
fiscais, comerciais, taxas, fretr 
quaisquer outras que incidam  op  

4. CLAUSULA QUARTA- DAS OBRIC 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahi 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefc .  

obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 

o e local indicado pela Administração, em estrita observância 
posta, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

•s e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo 
digo de Defesa do Consumidor- Lei n°8078, de 1990; 

subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo 

produto com avarias ou defeitos; 

;quer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

3 prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a 
r Ipossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

;ução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
ibilitação e qualificação exigidas na licitação; 

•r qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
er das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
ou na minuta de contrato; 

qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
es de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
oturno, perigoso ou insalubre; 

,pesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,  
-pros,  deslocamento de pessoal, prestação de garantia e  
;lam  a incidir na execução do contrato. 

OES DA CONTRATANTE 

;) 47.680-000 

7) 3489.1041 

• 

• 
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4.1. A CONTRATANTE obriga-se a 

4.1.1. Receber provisoriamente t 	tonal, disponibilizando local, data e horário; 

4.1.2. Verificar minuciosament,  
provisoriamente com as especif 
recebimento definitivos; 

4.1.3. Acompanhar e fiscaliza' 
servidor especialmente designac, 

4.1.4. Efetuar o pagamento no p 

5. CLAUSULAQUINTA — DO RECEB  

5.1. A Administração rejeitara, no 
especificações técnicas exigidas 

5.2. 0 recebimento de serviços de 
comissão de, no minimo, 3  (tits)  me 

6. CLAUSULA SEXTA • DO VALOR C 

6.1. 0 valor do contrato é de R$ XX 

6.1.1. No valor acima estão incl 
da execução contratual, inc1( 
previdenciários, fiscais e come 
seguro e outros necessários ao 

6.2. Os preços são fixos e irreajust 

7. CLAUSULA SETIMA • DA VIGENC 

7.1. 0 prazo de vigência do contrat 
nos termos do artigo 57 da Lei n° 

8. CLAUSULA OITAVA • DO PAGAM  

8.1. 0 prazo para pagamento se 
Nota Fiscal/Fatura pela CONTRAI 

8.1.1. Os pagamentos decorren 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bal' 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefo, 

lo  prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
,s constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

umprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

previsto. 

:TO E ACEITACAO DO OBJETO 

ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 
35, designados pela autoridade competente. 

ONTRATO 

<XXX). 

; todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
: incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, 
cimento integral do objeto contratado. 

a de XX (XXXX), a partir da data da assinatura do instrumento, 
de 1993. 

(XXXX) dias, contados a partir da data da apresentação da 

a despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 

' 47.680-000 

7) 3489.1041 

• 

• 
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• 

• 

8.000,00 (oito mil reais) devera 
data da apresentação da Nota F 

8.2. 0 pagamento somente será 
Fiscal/Fatura apresentada pela  CON  

8.2.1. 0 "atesto" fica condicionai 
pela CONTRATADA e do regula 

8.3. Havendo erro na apresenta 
contratação, ou, ainda, circunstãi 
pendente até que a CONTRATADA 
pagamento iniciar-se-6 após a  co!  
ônus para a CONTRATANTE. 

8.4. Antes do pagamento, a  CON  
cadastramento da CONTRATADA 
oficiais, especialmente quanto 6  ray  
juntado ao processo de pagamento 

8.5. Quando do pagamento, será  err  

8.5.1. A CONTRATADA regu., 
Complementar n° 123, de 2L! 
contribuições abrangidos por 
apresentação de comprovação 
tributário favorecido previsto na ! 

8.6. 0 pagamento será efetuado  pr  
corrente, na agéncia e estabelec 
previsto na legislação vigente. 

8.7. Será considerada como data ci 
para pagamento. 

8.8. A CONTRATANTE não se reF. 
CONTRATADA, que porventura narr 

8.9. Nos casos de eventuais atraso 
de alguma forma para tanto, o valor 
aos dias de atraso, apurados ópc, 
pagamento, à taxa de 6% (seis  poi  

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 
Fatura, nos termos do  art.  5°, § 3°, da Lei n°8.666, de 1993. 

uado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
ATADA. 

verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
iprimento das obrigações assumidas. 

da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
rdencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
ação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

TANTE verificará por meio de consulta, a regularidade do 
ADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES e/ou nos  sites  
dade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e  

Jo  a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

nte optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
e regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

da Lei Complementar.  

lo  de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-
o bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio  

}anent°,  o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

abilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela  
la  sido acordada no contrato. 

pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
'do deverá ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais 
• data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo 
•)) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bar:;  

CNN  n.° 14.222.012/0001-75 	 Telef;  

P 47.680-000 

'7) 3489.1041 
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Cocos 
GOVERNO MUNICIPAL 

  

EM=IxNxVP 

    

  

EM = Encargos 

I = Índice de att. 

atórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

tção financeira, calculado segundo a fórmula: 

   

1= 
00) 

 

      

  

N = Número 
efetivo pagame:  

ts entre a data limite prevista para o pagamento e a data do  

• 

 

VP = Valor  da  P 

 

la em  atraso  

 

9: CLAUS(JLA NONA DA'DOTACti( :CAMENTAR1A 

 

9.1.  As despesas decorrentes da 
consignados no Orçamento Gera 
discriminada: 

 

sente contratação correrão à conta de recursos específicos 
MUNICÍPIO DE COCOS deste exercício, na dotação abaixo 

Gestão/Unidade: 

Fonte: 

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

PI:  

• 	10. CLÁUSULA DÉCIMA • DA FISCAl.. CAO 

10.1. A fiscalização do presente E. 
qual competirá dirimir as dúvidas 
ciência à Administração. 

10.1.1. 0 representante da 
acompanhamento e controle da• 

10.2. A fiscalização de que tmt 
CONTRATADA, inclusive perante T, 
redibitórios, e, na ocorrência dest 
seus agentes e prepostos, de confi 

10.3. 0 fiscal do contrato anom,  
execução do contrato, indicando C 
envolvidos, determinando o que Ti 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Ba 

CNPJ n.°  14.222.012/0001-75 	 Telet 

ato será exercida por um representante da Administração, ao 
surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará 

TRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 
;ução do contrato. 

;ta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
iros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de vícios 
)6 implica em  co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de  
lade  com o  art.  70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

n registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
lês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
tcessario à regularização das faltas ou defeitos observados e 

tp 47.680-000 

77) 3489.1041 
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• 

encaminhando os apontamentos a 

11. CLAUSULAÕÈCIMAPRIMEIRA - 

11.1. Eventuais alterações contrat 

11.2. A CONTRATADA ficara obr; , 
supressões que se fizerem neces. 
atualizado da contratação. 

11.2.1. As supressões resultar • 
limite de 25% (vinte e cinco  poi  

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 

12.1. Comete infração administra.  
do Decreto n° 3.555, de 2000 e c. 
contratação: 

ridade competente para as providências cabiveis. 

, S ALTERAÇÕES 

eger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
s, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial  

le  acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 

S INFRAÇÕES E DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS 

os termos da Lei n°8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002, 
3reto n° 5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no decorrer da 

•  

	

12.1.1. inexecutar total ou parci 	Me o contrato, 

	

12.1.2. apresentar documenta( 	lsa, 

	

12.1.3. comportar-se de modo 	leo, 

12.1.4. cometer fraude fiscal 

	

12.1.5. descumprir qualquer d: 	•eres elencados no Edital e no Contrato. 

	

12.2. A CONTRATADA que COMV 	Jalquer das infrações discriminadas acima ficara sujeita, sem 

	

prejuizo da responsabilidade civil 	mal, as seguintes sanções: 

a. advertência por faltas  le 	ssim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuizos 
significativos ao objeto da 	ação; 

b. multa: 

	

b.1.  moratoria  de até X' 	XXX por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

	

contratação, até o limite 	(XXXX) dias; 

b.2. compensatória de 
inexecução total ou  pc 
moratoria,  desde que o 

PO(XX por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de  
la  obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
umulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bal 	EP  47.680-000 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Tele' 	77) 3489.1041 
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c. suspensão de licitar e  in  
de até dois anos; 

d. impedimento de licitar e 
CADASTRO MUNICIPAL 

e. declaração de inidonele., 
perdurarem os motivos  dc  
perante a própria autoridd 
CONTRATADA ressarcir a  

nento de contratar com o MUNICÍPIO DE COCOS, pelo prazo 

1 atar com 0 MUNICÍPIO DE COCOS e descredenciamento no 
NECEDORES pelo prazo de até cinco anos; 

-ira licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
antes da punição ou até que seja promovida a reabilitação  

re  aplicou a penalidade, que  sera  concedida sempre que a 
istração pelos prejuízos causados; 

• 	12.2.1. A penalidade de multa 	ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

• 

12.3. Também ficam sujeitas as p 
órgão licitante e de declaração 
profissionais que, em razão do  co  

12.3.1. tenham sofrido condena 
recolhimento de tributos; 

12.3.2. tenham praticado atos 

12.3.3. demonstrem não possui 
ilicitos praticados. 

12.4. A aplicação de qualquer das ; 
assegurarão contraditório e a ama 
de 1993, e subsidiariamente na  Le.  

12.5. A autoridade competente, na' 
conduta do infrator, o caráter ed ,  
observado o principio da proporciori 

12.6. As multas devidas e/ou pre!L 
serem pagos, ou recolhidos em fav 
quando for o caso, serão insci 
judicialmente. 

12.7. Caso a CONTRATANTE clet( 
dias, a contar da data do recebimc 

12.8. As penalidades serão 01 _ 
FORNECEDORES. 

ades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 
adoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
decorrente desta licitação: 

) definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

visando a frustrar os objetivos da licitação; 

ieidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

• alidades previstas realizar-se-6 em processo administrativo que 
afesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, 
784, de 1999. 

cação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
ivo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
Ide. 

, causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a 
MUNICÍPIO DE COCOS, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

na Divida Ativa do MUNIC1P10 DE COCOS e cobrados 

'e, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
a comunicação enviada pela autoridade competente. 

oriamente registradas no CADASTRO MUNICIPAL DE 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos,  Bah  
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefo 

P 47.680-000 

77) 3489.1041 
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12.9. As sanções aqui previstas  at  
caso das multas, cumulativamente 

13. CLAUSULADECINIXTERCEIRA  

13.1. Consoante o artigo 45 da Lni 
adotar providências acauteladoras 
impossível reparação. 

itcausua DÈCIMA QUARTA - L 

14.1. São motivos para a rescisão 
1993: 

I. o não cumprimento de clausul, 

II. o cumprimento irregular de cl  

III. a lentidão do seu cumprimt 
conclusão do serviço, nos prazo,  

IV. o atraso injustificado no iniclr 

V. a paralisação do serviço, sem 

VI. a subcontratação total ou  pa  
cessão ou transferência, total o, 
no Contrato; 

VII. o desatendimento às deter: 
fiscalizar a sua execução,  assn  

VIII. o cometimento reiterado de 
n°8.666, de 1993; 

IX. a decretação de falência, ou 

X. a dissolução da sociedade (), 

XI. a alteração social ou o 
prejudique a execução do Conto 

XII. razões de interesse púLt 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bia,1 
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,dependentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
prejuízo de outras medidas cabíveis. 

1 DIDAS ACAUTELADORAS 

' 784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente 
)mo forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 

ESCISÃO CONTRATUAL 

c presente Contrato, nos termos do  art.  78 da Lei n° 8.666, de 

intratuais, especificações, projetos ou prazos; 

a las contratuais, especificações, projetos e prazos; 

levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
D. ipulados; 

serviço; 

1( a causa e prévia comunicação â Administração; 

do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
?) :dal, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

o geies regulares da autoridade designada para acompanhar e 
o as de seus superiores; 

s na sua execução, anotadas na forma do § 1° do  art.  67 da Lei 

:auração de insolvência civil; 

-cimento da CONTRATADA; 

da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

) de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

47.680-000 
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determinadas pela  maxima  ar )r Jade da esfera administrativa a que está subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no o asso administrativo a que se refere o Contrato; 

• 

XIII. a supressão, por parte da - 
do Contrato além do limite pernni 

XIV. a suspensão de sua  exact] •  

(cento e vinte) dias, salvo eni 
guerra, ou ainda por repetidas 
pagamento obrigatório de ir 
desmobilizações, mobilizações í 
direito de optar pela susperc 
normalizada a situação;  

o .listração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial  
íc  no § 1° do  art.  65 da Lei n°8.666, de 1993;  

lc  por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
a. de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, 
s ensiões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

zação pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
g rias previstas, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o 
) do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja 

XV. o atraso superior a 90 (nos 	dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes 
de serviços, fornecimento, ou 	r •clas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave  porn',  Jr Jo  da ordem interna ou guerra, assegurada a CONTRATADA o 
direito de optar pela suspensas e cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a 
situação; 

XVI. a não liberação, por parte 
	

dministração, do objeto para execução do serviço, nos prazos 
contratuais; 

XVII. a ocorrência de caso frcr t  (DU  de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 

XVIII. o descumprimento do diS; 	no inciso V do  art.  27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem prejuízo 

• 	das sanções penais cabíveis.  

14.2. Os casos da rescisão  cos  itt 	serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa 

14.3. A rescisão deste Contrato po. 	ser: 

14.3.1. determinada por ato  Jr  
incisos I a XII, XVII e XVIII desta,  

14.3.2. amigável, por acordo G, 
conveniência para a Administass  

14.3.3. judicial, nos termos 	is 

14.4. A rescisão administrativa 
fundamentada da autoridade COM;..  

It  rol e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
aula; 

as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

-írnigavel deverá ser precedida de autorização escrita e 
r 
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14,5. Quando a rescisão ocorrer  on:  I: se nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, será esta ressar.; a ias prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a: 

14.5.1. devolução da garantia 

• 

14.5.2. pagamentos devidos pel 

14.6. A rescisão por descurnonme 
contratual, para ressarcimento d: 
devidos, bem como a retenção 
causados A CONTRATANTE, além  

?cução do Contrato até a data da rescisão. 

o. das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 
,TRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela 

, -reditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 
is sanções previstas neste instrumento. 

o conforme o caso: 

• 3is já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

tatuados e ainda devidos; 

14.7. 0 termo de rescisão devem 

14.7.1. Balanço dos eventos  cc;  

14.7.2. Relação dos pagamertr, 

14.7.3. Indenizações e mudas 

15, CLAUSULA DECIMA QUINTA - D' CASOS OMISSOS 

• 
15.1. Os casos omissos ou situtwi: 
pela CONTRATANTE, segundo 
Municipal n°045, de 2018, ao Decr. 
A Lei Complementar n° 123, de 
legislação, bem como nos dema.s 
integrante deste Contrato, indcportri 

16, CLAUSULA DECIMA SEXTA -  

16.1. Incumbirá à CONTRAL.NTi: 
Oficial, até o quinto dia útil  dc  nico 
dias daquela data. 

s  ,:ão  explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
t. 3posigões contidas na Lei n° 10.520, de 2002, ao Decreto 

D 	7.892, de 2013, alterado pelo Decreto Federal n°9.488/2018, 
7),  e subsidiariamente A Lei n° 8.666, de 1993, bem como A 
]g:i'.amentos e normas administrativas federais, que fazem parte 

mente de suas transcrições. 

3LICACAO 

denciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa 
linte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - 	r‘ 

17.1. Fica eleito o foro da Coma c.  it  Cocos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja para dirimir quaisquer 	riundas do presente Contrato. 

E assim, por estoira' 	ardo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, 
as partes a seguir firmam o presc 	J em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um s6 efeito. 
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• 

Município de )00(X, XX de XXXX de X: (X 

   

Pela CONTRATANTE 

 

Pela CONTRATADA 

 

•  
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MUNI  in()  DE COCOS 

Li  -idol.,  juntar o instrumento de mandato especifico para Obs.: Caso a representação seja DOU O  

assinatura do contrato. 

Folha de Dados 

Bairro: Cidade: 

RG N.°  CPF N.°: 

Dados da Empresa 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: 

Dados da Pessoa que assinari o c( tnto 

Nome Completo: 

Endereço Residencial: 

Cidade: 

Cargo: 

Fax: 

CEP: 

Fax:( ) 

Inscrição Estadual: 

Contato na empresa 

Nome Completo: 

Cargo: 

Telefone(s):  

E-mail: 

• 

e  

XXXXXX>.<>“ O JF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

ra do Representante Legal 

Nome Completo 
Empresa / Representante 

Social da Empresa 

Observação: Solicitamos a ge 
envelopes da presente licitação. 
e assinatura do contrato ou da r.ra 
apresentação dessa folha não 

reencher este formulário, e entrega-lo juntamente com os 
3m presa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração 

de preços referente a este procedimento licitatório. A não 
Jbilitação da Proponente. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Coco,_ 13 	47.680-000 
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