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PREGÃO PRESENCIAL N.° 021-2019
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO
Registro de Preços destinado a contratação de empresa para futuras e eventuais prestações
de serviços, consistindo em atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis de
manutenção preventiva e corretiva dos seguintes profissionais: calceteiro, servente, eletricista,
bombeiro hidráulico, pedreiro, carpinteiro, pintor, serralheiro, topógrafo para atendimento às
Secretarias Municipais de Cocos - Bahia, conforme especificações, quantidades estimadas e
valores máximos estabelecidos em anexo. De forma que o Município possa intervir com
ações pontuais e diretas que demandem a utilização destes profissionais de forma imediata.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam às exigências deste
Edital e seus Anexos.
LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
Data: 04 de junho de 2019
Hora: 8hs00m
Local: Prefeitura Municipal de Cocos
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro
Cocos, Bahia
CEP 47.680-000

Marcelo de Souz Emerenciano
Pref Ito
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Objeto
Dos Órgãos Participantes
Das Condições de Participação
Do Credenciamento
Da Abertura da Sessão
Da Proposta de Pregos
Da Classificação das Propostas
Da Formulação dos Lances
Da Aceitação e Julgamento das Propostas
Da Habilitação
Do Encaminhamento da Proposta Vencedora
Dos Recursos
Da Adjudicação e Homologação
Da Formalização da Ata de Registro de Pregos
Da Vigência da Ata de Registro de Pregos
Da Alteração e do Cancelamento
Da Contratação com os Fornecedores
Da Vigência da Contratação
Do Preço
Das Obrigações da Contratante e da Contratada
Do Recebimento e Critério de Aceitação do Objeto
Do Pagamento
Da Dotação Orçamentária
Das Infrações e das Sanções Administrativas
Das Disposições Gerais

ANEXOS

ANEXO I

- Termo de Referência

ANEXO II

- Modelo de Proposta de Pregos

ANEXO III - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação
ANEXO IV - Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor
ANEXO V - Modelo de Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte
ANEXO VI - Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
ANEXO VIII - Modelo de Procuração para prática de atos concernentes ao certame
ANEXO IX - Modelo de Declaração de Aparelhamento Técnico
ANEXO X

- Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO XI - Minuta de Contrato
ANEXO XII - Folha de dados para elaboração do Contrato ou Assinatura da Ata de Registro
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PROCESSO LICITATÓRIO N.° 074-2019
MODAUDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.° 021-2019 - REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O Município de Cocos, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação
na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo menor prego, conforme descrição
contida neste Edital e seus Anexos. 0 procedimento licitatório obedecerá à Lei n.°
10.520/2002, à Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei
Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.°
155/2016, e subsidiariamente à Lei n.° 8.666/1993, bem como à legislação correlata, e demais
exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
Data de entrega e abertura dos envelopes: 04 de junho de 2019
Horário: 08hs00m - horário local
Endereço: Rua Presidente Juscelino, 175, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47680-000
Credencia mento: das 08hs00min às 08hs10min, incluso neste intersticio o prazo
para recebimento de propostas retardatária.
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1.1. Registro de Preços destinado a contratação de empresa para futuras e eventuais
prestações de serviços, consistindo em atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis
de manutenção preventiva e corretiva dos seguintes profissionais: calceteiro, servente,
eletricista, bombeiro hidráulico, pedreiro, carpinteiro, pintor, serralheiro, topógrafo para
atendimento às Secretarias Municipais de Cocos - Bahia, conforme especificações,
quantidades estimadas e valores máximos estabelecidos em anexo. De forma que o
Município possa intervir com ações pontuais e diretas que demandem a utilização destes
profissionais de forma imediata.
1.2. A licitação será subdivida em lote único, conforme tabela constante do Termo de
Referência, não havendo faculdade ao licitante a sua participação.
1.3. 0 critério de julgamento adotado será o menor prego por lote, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2.1. 0 órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.
2.2. São participantes os seguintes órgãos:
2.2.1. Fundo Municipal de Saúde

de Cocos;

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
Telefone: (77) 3489.1041

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75

Estado da Bahia

IASI A

MUNICÍPIO DE COCOS

GOVERNO MUNICIPAL

2.2.2. Secretaria Municipal de Administração;
2.2.3. Fundo Municipal de Assistência Social;
2.2.4. Secretaria Municipal de Educação;
2.2.5. Secretaria Municipal de Infraestrutura.

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.° 8.666/1993.

S

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 100% (cem 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 órgão 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.
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus Anexos.
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
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 artiao 87, inciso III, da Lei n.° 8.666/1993;
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3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município, nos termos do
artigo 7° da Lei n.° 10.520/2002, e decretos regulamentadores;
3.2.5. 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.° 9.605/1998;
3.2.6. Que tenham sido declaradas inidemeas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
3.2.7. Que estejam reunidas em consórcio;
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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 90
da Lei n.° 8.666/1993.
3.3. 0 descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. 0 licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento
como participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro
documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante
a sessão pública em nome do licitante.
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4.1.1. 0 licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão.
4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com
firma reconhecida, ou documento equivalente.
4.2.1. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem
ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante
terceiros.
4.2.2. 0 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos
documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.
4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
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5.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a
fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo
anexo;
5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o
caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei
Complementar n.° 155/2016;
5.1.2.1. 0 licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar
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em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n.°
123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e 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, sob pena de desclassificação da proposta;
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE Cocos
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PREGÃO PRESENCIAL N.° 021-2019
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ N.° XXXX
ENVELOPE N.° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE Cocos
PREGÃO PRESENCIAL N.° 021-2019
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 até 01 (uma)
hora antes da abertura da sessão pública.
5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro
único, endereçado diretamente à Equipe de Pregão Presencial, com a seguinte
identificação:

