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DADOS DO EDITAL
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__________________________________________________________________________
PREGÃO PRESENCIAL n° 057/2018
I– OBJETO DA LICITAÇÃO
Confecção de crachás, conforme planilha de especificações, para atender a
Superintendência de Vigilância em Saúde (Lacen, Vigilância Epidemológica,
Vigilância Sanitária, Sederpas, CTA, Zoonoses), para melhor identificação
dos funcionários lotados nesta Secretaria.
__________________________________________________________________________
II - PROCESSO ADMINISTRATIVO:
518/2018
III – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:
DATA DO PREGÃO: 26/03/2018 – 09:00 H.
IV – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso -(Setor de Licitações).
AV. Apolônio Sales, N° 925 – CEP 48600-000 – Paulo Afonso-BA.
__________________________________________________________________________
V – PRAZO EXECUÇÃO/ENTREGA:
Será de acordo com as necessidades do solicitante, com previsão de uso
para 06(seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato e/ou
ordem de serviço.
__________________________________________________________________________
VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto Atividade: 2277 / 2237 / 2245 / 2251;
Elemento de Despesa: 33.90.39;
Fonte: 002 / 014 .
_________________________________________________________________________
VII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Será efetuado parcelas, mediante entrega e serviço executado, no prazo de
até 30(trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura no Setor
Contábil e atestada pela secretaria; não sendo aceita outra forma de
pagamento; O valor do faturamento não poderá ultrapassar um (1/6) seis
avos do valor global do contrato.
VIII – LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA:
Av. Apolônio Sales, Nº 266, centro – Secretaria Municipal de Saúde..
IX – ANEXOS:
Anexo I- Modelo Carta de Credenciamento ou Procuração;
Anexo II- Modelo de Declaração que cumpre os requisitos de habilitação;
Anexo III – Minuta de Contrato;
Anexo IV- Modelo de proposta de preços;
Anexo V - Modelo de Declaração de Impedimento Legal e da Inexistência de
Trabalho de Menor;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;
Anexo VII – Termo de Referência.
______________________________________________________________________
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, através do Pregoeiro e Equipe de
Apoio,
designada
pela
portaria
n°
052/2018,
torna
público
para
conhecimento dos interessados que serão recebidos propostas de preços e
documentos de habilitação para a licitação na modalidade descrita acima,
de acordo com as condições estabelecidas neste edital e anexos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 057/2018

1. REGÊNCIA LEGAL
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Lei Federal 10.520/02;
Lei Orgânica Municipal;
Decreto Municipal 3394/2005
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;
Decreto 5.450/2005 e 5.504/2005;
Lei Complementar 123/2006.

2. TIPO
2.1. Menor Preço do Lote.
3. OBJETO
3.1. Confecção de crachás, conforme planilha de especificações, para
atender a Superintendência de Vigilância em Saúde (Lacen, Vigilância
Epidemológica, Vigilância Sanitária, Sederpas, CTA, Zoonoses), para melhor
identificação dos funcionários lotados nesta Secretaria.

4. DATA, HORÁRIO, LOCAL DE REALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO
4.1. Dia do Pregão: 26/03/2018 – 09:00 H.
4.2. Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/ BA - AV.Apolônio Sales,
n°925- (Setor de Licitações).
4.3. O Presidente da Comissão de Licitação designará o Pregoeiro,
que conduzirá a sessão, e respectiva equipe de apoio, que serão
escolhidos entre os membros da Comissão, designados nos autos do
processo em epígrafe.
5. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar desta licitação, empresas cujo
atividade esteja compatível com o objeto deste Pregão.

ramo

de

5.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;
b) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
c) Reunidos sob forma de consórcio;
d) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária, imposta pelo
município, ou ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da
Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei
8.666/93;
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e) Seja servidor Público do município de Paulo Afonso.
6. CREDENCIAMENTO
6.1.

O representante da empresa licitante deverá apresentar-se ao
Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste
Pregão, munido de sua carteira de identidade, ou de outra
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se
durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e
“Documentação” relativos a este Pregão.

6.2.

Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada
pela empresa licitante, mediante estatuto ou contrato social em
vigor,
instrumento
público
ou
particular
de
procuração,
credenciamento, ambos com firma reconhecida.

6.2.1.Entende-se por documento credencial:
6.2.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e alterações
em vigor ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrados na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso
de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária
dirigente ou assemelhada da empresa licitante;
6.2.1.2. Procuração ou carta de credenciamento, com firma reconhecida
em cartório, acompanhada de um dos documentos citados no subitem
6.2.1.1, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao
credenciado para representá-la em todos os atos do certame. Caso haja
opção pela carta de credenciamento, poderá ser utilizado o modelo
anexo a este Edital (Anexo I).
6.2.1.3. Os licitantes que se fizerem representar por titular da
Empresa, Diretor Estatutário e/ou Sócio, deverá o mesmo apresentar a
cópia autenticada do Contrato ou Estatuto Social da empresa e suas
alterações caso existam, ou Ata Deliberativa, devidamente registrados
na repartição competente, não havendo necessidade da carta de
credenciamento.
6.2.2. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para
formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a
intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de
recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos
pertinentes a este Pregão.
6.2.3. Cada credenciado poderá representar apenas 01 (uma) empresa.
6.2.4. O representante legal da empresa licitante que não se
credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase
de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de
interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de
recursos, enfim, de representar a empresa durante a reunião de
abertura dos envelopes, “Proposta” ou “Documentação” relativos a este
Pregão.
6.2.4.1. Neste caso, a empresa licitante ficará excluída da etapa de
lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita,
para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
6.3.
Uma vez entregue todas as credenciais, que não devem
constar dentro os envelopes “A” - Proposta de Preços e “B” Habilitação,
não
será
permitida
a
participação
de
empresas
retardatárias, salvo se com isso, os presentes concordarem,
expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstância ficar
consignada na Ata da Sessão.
3

6.4. A ausência do representante da licitante, em qualquer momento
da sessão, será considerada como ausência de lances gerando a
preclusão do recurso.
6.5. A DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(ANEXO II), ao Edital deverá ser apresentada fora dos envelopes “A” e
“B”, ou juntamente com a Carta de Credenciamento ou Procuração (Anexo
I). Caso o licitante credenciado não apresente a declaração acima
referida, poderá firmá-la na própria sessão.
6.6. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta de preços
e habilitação sem representante credenciado deverão remeter, fora dos
envelopes, a declaração acima.
6.7.
A Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para
fins de obtenção do tratamento diferenciado e dos benefícios
previstos na Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar declaração
firmada pelo representante legal da empresa (conforme modelo VI)
informando ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 ou outro documento
equivalente.
6.7.1. Caso a empresa se quede inerte na apresentação
documento, não poderá se valer da vantagem prevista.

de

tal

6.7.2. No caso de declaração falsa, estará submetido o declarante a
responsabilidade administrativa, civil e criminal, como também
implicará na inabilitação da licitante, se o fato vier a ser
constatado durante o trâmite da licitação.
6.8. Os documentos necessários ao credenciamento, os quais farão
parte do processo licitatório, poderão ser apresentados em original
ou cópia, desde que autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração, inclusive pelo Pregoeiro ou por membro de
sua equipe, até 30(trinta) minutos antes da hora marcada para a
sessão de recebimento,ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade.

7. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1. Os documentos de PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO, depois de
ordenados na seqüência estabelecida neste Edital, serão apresentados
em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverão conter no anverso:
7.1.1.

7.1.2.

ENVELOPE “A” - Proposta de Preços
Número do Pregão Presencial;
Objeto;
Nome da licitante.
ENVELOPE “B” – Habilitação
Número do Pregão Presencial;
Objeto;
Nome da licitante.

7.2. Os envelopes “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e “B” - HABILITAÇÃO para
esta licitação só serão recebidos pelo Pregoeiro,Setor de Licitações
na AV. Apolônio Sales,925 Paulo Afonso- BA. Dados do Edital, em
sessão pública, na data, hora e local definidos no preâmbulo deste
Edital ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver
expediente nessa data.
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7.3. A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação
ou desclassificação da licitante.
7.4. Em hipótese alguma, nem sob qualquer alegação, será concedido
prazo para apresentação ou complementação dos documentos exigidos
para a Habilitação.
7.4.1. Os documentos exigidos nesta licitação somente poderão ser
apresentados em original, através de publicações em órgão de Imprensa
Oficial, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório
competente ou pelos membros da Comissão.
7.4.2. As fotocópias dos documentos serão autenticadas, a partir do
original, pela Comissão.
7.4.3. Somente serão autenticadas pela Comissão,
possam ser conferidas com o documento original.

fotocópias

que

7.5. Os documentos extraídos via Internet e/ou os que possam ter sua
autenticidade comprovada pela Internet, encontram-se dispensados de
apresentação em original ou fotocópia autenticada e somente serão
considerados válidos após a confirmação da autenticidade dos dados
por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.
7.6. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer
licitante, ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou
contratar com a Administração Pública, este fica impedido de
participar
da
presente
licitação,devendo
o
mesmo
apresentar
declaração expressa de que inexistem fatos que impeçam a sua
participação na presente licitação eximindo assim o Pregoeiro do
disposto no Artigo 97 da Lei Federal 8.666/93.

8. ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. Os elementos do ENVELOPE “A” serão devidamente preenchidos por
meio mecânico, informatizado ou manuscrito, desde que seja legível em
papel timbrado ou apresentada nos moldes da Prefeitura, numerados,
carimbados e rubricados, sem emendas e/ou rasuras, contendo:
8.1.1. Preço unitário e total de cada serviço cotado, em envelope,
conforme modelo anexo.
8.1.2. Prazo de validade da Proposta de Preços de 60 (sessenta) dias
a contar da data de abertura do Envelope “A”,independente de
transcrição, excluindo os prazos de recursos administrativos. Caso não
constar, será automaticamente considerada como valida para 60 dias.
8.1.3 preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
8.1.4. nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos e
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de
qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente,
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do instrumento
contratual.
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8.2. A pro pos ta u ma v ez apr ese nta d a pe lo lic ita nte , imp lic a
que o me smo a cei t ou tod as as c ond i ções p rev ist as no Edita l
e se us a nex os, b em c omo , cu mpr irá a ex ecu ção do s se rv iço s
de a cor do c om as espe cif ica çõe s, e que nos pr eço s p ropo sto s
estã o i ncl uíd as toda s a s de spe sa s de qua lqu er n atur eza
inci den tes so br e o ob jet o d est e Pr egão .
8.3. A falta de data e/ou rubrica na Proposta de Preços somente
poderá ser suprida pelo representante presente à reunião dos
envelopes “A”.

9. ENVELOPE “B” – HABILITAÇÃO
9.1.
Os elementos do ENVELOPE “B” deverão, preferencialmente,
apresentar índices, relacionando todos os documentos e as folhas em
que se encontram, conforme relação a seguir, de forma a permitir
maior rapidez na conferência e exame correspondentes:
9.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b)
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores;
b.1 )Em relação aos supracitados documentos da alínea “b”, no caso
de apresentação pela licitante durante a fase de credenciamento,
estarão dispensados de constar tais documentos na habilitação
jurídica.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de
acompanhada de prova de diretoria em exercício;

sociedades

civis,

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou
autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.

9.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou
da sede da licitante, a qual engloba também os tributos relativos ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), através do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).
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9.1.3. OUTRAS COMPROVAÇÕES
9.1.3.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante,
elaborada em papel timbrado, conforme modelo constante no Anexo V,
atestando que:
a) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração.
b) inexiste no quadro funcional da empresa, menor de 18(dezoito)
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou
qualquer trabalho por menor de 16(dezesseis) anos, a não que seja
contratado na condição de aprendiz, a partir dos 14(quatorze) anos.
9.1.4. Os documentos exigidos nos subitens, 9.1.2.– Regularidade
Fiscal e Trabalhista, poderá ser substituído pelo Certificado de
Registro Cadastral – CRC expedido pelo Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, desde que atualizada.
9.1.5. Os documentos cujo prazo de validade não estiver especificado
no próprio instrumento ou em legislação própria terão validade de 90
(noventa) dias, contados a partir da expedição.
9.1.6. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão
Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa.
9.1.7. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” do subitem
9.1.1,
não
precisarão
constar
do
“Envelope
Documentos
de
Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento
neste Pregão.
9.1.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme art.
43 da LC 123/06.
9.1.9. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte,
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado, as mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.1.10. A não-regularização da documentação, no prazo previsto
no
subitem
9.1.9, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a Licitação.
9.1.11. Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento
por motivo de greve do órgão emissor, deverá a licitante, apresentar
no seu envelope de HABILITAÇÃO, declaração em papel timbrada da
empresa, assinada por seu representante legal, de que não está em
débito com o referido órgão e que, finda a greve, se compromete a
apresentar o documento atualizado, para fins de direito, em até
05(cinco) dias úteis após o encerramento da greve, independentemente
da fase em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no
caso de não apresentação, às penalidades legais previstas em Lei.
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10.

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇO
10.1. Não serão aceitas Propostas de Preços que não estejam de acordo
com as condições deste Edital e especificação do objeto ou que
contenham emendas, rasuras ou entrelinhas.
10.2. Não serão aceitas Propostas de Preços que ofereçam vantagens
não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas
das demais licitantes.
10.3. Não serão aceitas Propostas de Preço que apresentarem preços
globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais
e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
10.4. Não serão aceitas propostas enviadas via postal.
10.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes
ao quadro de pessoal desta Secretaria ou, ainda, de pessoas físicas
ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
10.6. O(a)
Pre goe ir o(a )
POD ERÁ ,
c aso
acha r
ne ce ssá r io,
soli cit ar do lic i tant e v enc edo r, l ogo apó s a ad jud i caçã o d o
obje to, q ue o m esmo f irm e u m T ermo d e C omp rom isso d e
Exec uçã o d os S e rviç os, pe lo p r eço p rop os to n a fase de
lanc es do ref eri d o Pr egã o, sob pe n a de pe nal ida des cabí vei s
prev ist as em Le i.
10.7. Ao Pregoeiro caberá o julgamento da obediência às condições,
dúvidas ou omissões deste Edital.
10.8. O julgamento e a classificação das propostas são atos
exclusivos do Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, que se
reserva no direito de desclassificar as propostas em desacordo com
este Edital ou ainda que se revelarem manifestamente inexeqüíveis.

11.

PROCEDIMENTO E FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. Abertura do Envelope “A” – Proposta de Preços.
11.1.1. Instalada
a
sessão
e
recebidas
as
credenciais
dos
representantes das empresas licitantes, o Pregoeiro procederá à
abertura dos Envelopes “A” contendo as propostas de preço e à
leitura, em voz alta, dos valores respectivos.
11.1.2. O Pregoeiro verificará a conformidade das Propostas de
Preços, desclassificando as licitantes que não atenderem às
especificações do objeto, prazos e condições do Edital, inclusive
aqueles exigidos como pré-classificação.
11.1.3. As Propostas de Preços serão verificadas quanto à exatidão
das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado,
procedendo às correções no caso de eventuais erros, aceitando-se como
corretos
os
preços
unitários.
As
correções
efetuadas
serão
consideradas para apuração do valor final da proposta.
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11.1.4. Não constituíra causa de desclassificação da proposta a
irregularidade formal que evidencie lapso de má-fe e não afete o
conteúdo ou idoneidade do documento.
11.1.5. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de
lances, com observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10%
superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) empresas com preços na condição
definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que
apresentarem menor preço, até o máximo de 03 (três), quaisquer que
tenham sido os preços oferecidos;
c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
11.1.6. Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do
número mínimo de três proponentes, seja por desinteresse do mercado
seja por desclassificações de propostas escritas, o certame
transcorrerá normalmente com dois licitantes na fase de lances. Caso
haja o comparecimento de um único interessado ou uma só proposta
admitida, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a
realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos
deste Edital concernentes à aceitabilidade da proposta à habilitação,
à negociação do preço ofertado e à adjudicação.
11.1.7. O julgamento da presente
critério de MENOR PREÇO DO LOTE.

licitação

será

processado

pelo

11.1.8. Concluída a fase de classificação, o Pregoeiro convidará
individualmente as licitantes classificadas, a partir da que ofertou
proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, a
apresentar oralmente lances de forma seqüencial, decidindo-se por
meio de sorteio em caso de empate.
11.1.9. No caso de empate, decidindo-se por meio de sorteio, a
licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na
ordenação de lances em relação às demais empatadas, e assim
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
11.1.10.
Os lances deverão ser formulados em valores distintos,
sucessivos e decrescentes inferiores à proposta de menor preço do
total do item/lote.
11.1.11.
O Pregoeiro poderá ou não estabelecer, nesta fase, o
intervalo mínimo entre os lances; e necessitando o credenciado de
consulta à empresa, o Pregoeiro decidirá a respeito.
11.1.12.
É vedada a oferta de lance com vista ao empate, bem como
só poderão ofertar um lance por rodada.
11.1.13.
Não poderá haver desistência dos lances ofertados,
sujeitando-se a licitante desistente as penalidades constantes deste
Edital.
11.1.14.
Cada licitante poderá apresentar somente uma proposta,
não sendo admitidas propostas alternativas.
11.1.15.
A etapa de lances será considerada encerrada quando todos
os licitantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
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11.1.16.
Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado
a compatibilidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente
com o proponente para que seja obtido preço melhor.
11.1.17.
Após o Pregoeiro declarar aberta a sessão, não serão
admitidos pedidos de desistência, retificação de preços ou de lances
ofertados ou de quaisquer outras condições oferecidas, somente se
julgado necessário e aceito pelo Pregoeiro com vistas a sanar
evidentes erros materiais, esclarecer ou complementar a instrução do
processo licitatório.
11.1.18. O Pregoeiro poderá negociar com a licitante que ofertar
menor valor com vistas a redução do preço. Após a negociação, se
houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
11.1.19. Não havendo tempo suficiente para a abertura dos envelopes
“Proposta” e “Documentação” em uma única sessão, em face do exame da
proposta, ou, documentação com os requisitos do Edital, ou ainda, os
trabalhos da etapa competitiva de lances verbais não puderem ser
concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de
imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-seá em sessão a ser convocada posteriormente.
11.1.20. A interrupção dos trabalhos de que trata o item anterior,
somente dar-se-á, sob qualquer hipótese, após comunicação aos
licitantes presentes.
11.1.21. Os
envelopes
não
abertos,
já
rubricados
no
fecho,
obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das
licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda
até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos
trabalhos.
11.1.22. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão
registrados as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá
obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
licitantes presentes.

11.1.23.

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1.23.1. Em caso de ocorrência de participação de licitante que
detenha a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte nos
termos da Lei Complementar nº 123,de 14 de dezembro de 2006, e não
sendo a proposta válida classificada em primeiro lugar de empresa
desse porte, serão adotados os seguintes procedimentos:
11.1.23.2. Será assegurado, como critério de desempate, preferência
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.23.3. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o
empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão;
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II – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
III – não ocorrendo a adjudicação em favor da microempresa ou empresa
de pequeno porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
11.1.23.1. na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
IV – no caso de equivalência de valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
enquadradas no subitem 11.1.23.1, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a
melhor oferta;
V – o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.
11.1.24. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no
s u b i t e m anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
11.2.

Abertura do Envelope “B” – Habilitação.

11.2.1. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o
Envelope “B” contendo a documentação de habilitação.
11.2.2. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas
neste Edital, a licitante que houver ofertado menor preço será
declarada vencedora.
11.2.3. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender
às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta
subseqüente de menor preço, negociará com seu autor, decidirá sobre
sua aceitabilidade e, em caso positivo verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que
será declarada vencedora.
11.3.
serão
apoio
sessão

Todas as Propostas de Preços e os documentos de habilitação
rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de
e pelos representantes dos licitantes presentes no final da
deste Pregão.

11.4. Constatado
o
atendimento
dos requisitos de
habilitação
previstos neste
Edital,
o licitante será habilitado e declarado
vencedor do certame, ficando o mesmo convocado a apresentar nova
proposta no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, mediante fax e/ou email, com envio posterior do original e/ou pessoalmente, contados, da
data da realização do pregão. A não apresentação ensejará aplicação
das penalidades legalmente prevista, bem como na sua desclassificação.
11.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais
licitantes ficarão à disposição para retirada, após celebração do
Contrato. Os envelopes não retirados nesse prazo serão inutilizados.
11.6. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será
marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar
intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.
11.7. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos
documentos de habilitação poderão ser sanadas na Sessão Pública de
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive
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mediante
verificação
informações.

efetuada

por

meio

eletrônico

hábil

de

11.8. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser
anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.9. A
Administração
não
se
responsabilizará
pela
eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento da verificação. Em
caso de indisponibilidade de verificação dos documentos apresentados,
será realizada nova consulta antes da contratação, assegurada vista
aos autos após a verificação, a todos os interessados.
11.10. Até
a
assinatura
do
Contrato,
poderá
a
autoridade
desclassificar licitante, em despacho motivado, sem direito a
indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções, se
tiver ciência de fato ou circunstância anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que revele inidoneidade ou incapacidade
jurídica, financeira, técnica ou administrativa.
11.11. Para efeito de julgamento, nas propostas apresentadas por
PESSOA FÍSICA, será aplicada a alíquota de 20% (vinte por cento) sobre
o montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total da
proposta, em razão da contribuição que deve ser recolhida em favor do
INSS pelo tomador do serviço (Prefeitura).
12.

IMPUGNAÇÃO
12.1. A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas, protocolada de forma expressa (escrita) na sede da
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, por representante legal
devidamente qualificado, sito na Av. Apolônio Sales, 925, centro,
Paulo Afonso/Ba -, CEP.: 48.608.901, no CAC – Centro de Atendimento
ao Cidadão, das 7hs às 13hs, nos termos do Art. 12 caput, § 1º e 2º
do Anexo I do Decreto Federal n.º 3.555/00 e da Resolução CFMV nº.
591/92, sendo vedada a Impugnação via e-mail ou fac-símile.
12.2. Até 02 (do is) di a s út eis an tes da dat a f ixa da par a o
rece bim ent o da s p ropo sta , qu alq uer pesso a po der á so lici tar
escl are cim ent os ,
pro vid ênc ias
ou
i mpu gn ar
o
at o
conv oca tór io do p regã o.
12.3. As p eti çõe s de ve rão s er p rot oco la das j unt o ao C ent ro
de At end ime nto ( CAC) , si tua do à Av. A pol ôni o Sa l es, 9 25,
cent ro, d iri gid a a à au tor ida de su bscr ito ra do Ed it al, que
deci dir á no pra z o leg al, no ho rá rio d as 0 7:0 0 às 13 :0 0
hora s.
12.4. Cab erá ao P reg o eiro (a) dec idi r sobr e a p eti ção no
praz o d e 24 (v i nte
e qu atr o) hora s, a co nta r de s u a
cert ifi caç ão.
12.5. No ato d a a pre se ntaç ão da im pug na ção, é ob rig ató ri a a
apre sen taç ão de CPF ou RG , e m se tra tan do de pes soa
físi ca, e de CN PJ , em s e t rat and o de pe sso a j urí di c a ( po r
docu men to or igi na l o u c ópi a rep ro gráf ica ), ac omp an h ado d o
resp ect ivo at o c o nsti tut ivo ou de pro cur açã o q ue co mp rov e
que o si gna tár io da impu gna ção e feti vam ent e rep re se nt a a
impu gna nte .
12.6. A imp ugn aç ão re a liza da te mp est iva ment e não imp edi r á o
lici tan te de par tici par de ste pr egão , a té o t rân sit o e m
julg ado da pe rt in ente de cis ão.
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12.7. Aco lhi da a Pe ti ção co ntr a o ato convo cat óri o,
desi gna da nov a da ta p ara a rea li za ção do cer tam e.
13.

s erá

RECURSO
13.1. No final da sessão, a licitante que se julgar prejudicado
poderá interpor Recurso cuja síntese será lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
13.2. O Recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro não
terá efeito suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos
insuscetíveis de aproveitamento.
13.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante, no
momento da sessão deste Pregão, implicará decadência do direito de
recurso.
13.4. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no
quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via
fax ou correio eletrônico, comunicando o vencedor da disputa.
13.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua
decisão
ou
encaminhá-lo
devidamente
informado
à
autoridade
competente.
13.6. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos
impetrados contra suas decisões e ao Presidente da Comissão de
Licitação a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro.
13.7. Os me mor iai s do s recu rso s e c ont ra -raz ões dev erã o s er
prot oco lad os ju n to a o C AC – C entr o d e Ate ndi ment o a o
Cida dão , si tua do à Av. Ap olô ni o Sale s, 92 5, c e ntro , no
horá rio
d as
07 : 00
às
13 :00
h o ras,
e
s erã o
e ntre gue s
dire tam ent e
ao
Preg oei ro( a),
que o(s) encaminhará(ão) ao
Prefeito Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão,
no prazo de até 05(cinco) dias úteis; nã o sen do a ce it o o
memo ria l via e -ma il ou fa c-s ími le, como ta mbé m, nã o caber á
ao
li cit an te
q u esti ona r
p ost eri orme nte
a
v ali d ade
da
entr ega fei ta p ar a qua lqu er o utr a pess oa o u se tor a não s er
como de ter min ad o no p res ent e E di ta l.
13.8. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos
fora do prazo legal e/ou subscrito por representante que não comprove
poder de representação legal, bem como se enviados por e-mail ou facsímile.
13.9. O recebimento e o resultado da impugnação e do recurso serão
divulgados no Diário Oficial dos Municípios, e comunicado aos
licitantes que o interpuserem.
13.10.
Não serão aceitos recursos e/ou impugnações endereçados
via postal, entregues em locais diversos da Prefeitura Municipal de
Paulo Afonso e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo
legal.
13.11. A
Pre fe itu ra
M u nici pal
de
Pau l o
Afo ns o
nã o
se
resp ons abi liz ar á por imp ugn açõ es e /ou rec urs os e nd e reça das
via pos tal o u por out ras f orm as, ent reg ue s e m lo cai s
dive rso s do me nc iona do no p res en te do Ed ita l, e que , p or
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isso , nã o se jam prot oco liz ada s no praz o
prot oco lad os
na
for ma
def ini da ,
o( a)
apre cia rá o t eo r dos cit ado s d oc um ento s.

le gal . Qu an do
Pre goe ir o(a)

não
não

13.12.
A deci sã o do( a) Prego ei ro( a) s erá en vi ada a o
impu gna nte
e/ ou
rec orr ent e,
e
ser á
d ivu lga d a
pa ra
conh eci men to de t odos os in ter ess a dos no Diá rio Of i cial do s
Muni cíp ios .
13.13.
Os
a ut os
do
pr oces so
pe rma nec e rão
co m
fran que ada a os i nter ess ado s no S etor d e Lic ita çõ es
Pref eit ura .

14.

v ist a
des ta

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada
pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto
ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou, quando houver recurso, pela
própria autoridade competente.

15.

CONTRATAÇÃO
15.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Secretaria
Solicitante, poderá emitir a nota de empenho ou firmar contrato
específico com o proponente vencedor, visando a execução do objeto
desta licitação nos termos da minuta que integra este Edital.
15.2. O proponente vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da convocação, para retirar a nota de empenho ou
assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
órgão comprador.
15.3. Conforme preceitua o § 4º do Artigo 62 da Lei 8.66693, o
documento hábil para formalização poderá ser a Autorização de Compra,
Ordem de Serviço ou Nota de Empenho em substituição ao Termo de
Contrato.
15.4. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizados
mediante celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato,
respeitadas as condições prescritas na Lei Federal n.º 8.666/93.
15.5. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por
conveniência da Administração não gerará à contratada direito a
qualquer espécie de indenização.
15.6. O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação,
cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia e expressa
anuência da Administração.
15.7. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de
recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho ou
recuse se em cumprir com o disposto na autorização, serão convocados
os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação das
ofertas, e assim sucessivamente.
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15.8. A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes.

16.

PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA
16.1. Será de acordo com as necessidades do solicitante, com previsão
de uso para 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do
contrato e/ou ordem de serviço.
16.2. A entrega será na Av. Apolônio Sales, 266, centro – Secretaria
Municipal de Saúde.
16.3. Todas as despesas com transporte, material, mão-de-obra e
outras mais que se fizerem necessárias será por conta do(a)
CONTRATADO(A).

17.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
17.1.
O pagamento devido à Contratada será efetuado em 02(duas)
parcelas, mediante entrega e serviço executado, através de crédito em
conta corrente, pela Secretaria Municipal da Fazenda/Tesouraria, no
prazo, valor e condições estabelecidas no Processo, em até 30
(trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura atestada; não
sendo admitida outra forma de pagamento.
17.2. O pagamento indicado no item anterior, somente será liberado
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, Prefeitura Municipal de
Paulo Afonso – BA.
17.3. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em
local de fácil visualização, a indicação do número do processo e
número do pregão a fim de acelerar o trâmite de recebimento do
material/serviço e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
17.4. Não serão pagas faturas, que contenham rasuras, ou apresentem
descrição de materiais/serviços em desacordo, com a autorização
emitida pela Prefeitura Municipal e com o Edital.
17.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da Nota
Fiscal/Fatura
será
suspensa
para
que
a
CONTRATADA
tome
as
providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado,
para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado.

18.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto Atividade: 2277 / 2237 / 2245 / 2251;
Elemento de Despesa: 33.90.39;
Fonte: 002 / 014 .

19.

SANÇÕES
19.1. A LICITANTE ficará impedida de licitar e de contratar com a
administração municipal e será descredenciada do Cadastro Único de
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Fornecedores da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso - BA pelo prazo
de até 1 (um) ano, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, quando:
a)
Não celebrar o contrato;
b)
Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame;
c)
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
d)
Não mantiver a proposta;
e)
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
f)
Comportar-se de modo inidôneo;
g)
Cometer fraude fiscal.
19.2. Além desta penalidade a Administração poderá aplicar multa de
até 15% sobre o valor total da sua proposta dada como lance, em caso
de recusa do ADJUDICATÁRIO em assinar o contrato dentro dos 05
(cinco) dias úteis contados da data de sua convocação.
19.3. O CONTRATADO sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas
obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da
infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso,
de acordo com a Lei n.º 8.666/93, em sua atual redação, a Lei
orgânica , esta no que couber, após o prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais:
19.3.1.
Advertência dar-se-á,
caso de infrações leves.
19.3.2.

a

critério

da

Administração,

no

Multas de até:

19.3.2.1. Por atraso na entrega do (s) produto(s) fica o fornecedor
sujeito a multa diária de 0,3%, sobre o total da compra. A multa será
aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para
entrega do objeto.
19.3.2.2. Caso o produto, objeto da licitação, não tenha sido
entregue até 10 (dez) dias do prazo estipulado para entrega, poderá
a Administração rescindir o Contratado (quanto houver), sem prejuízo
da cobrança de multa e demais cominações previstas na Lei n°8.666/93.
19.3.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração Municipal será aplicada ao CONTRATADO:
19.3.3.1. até 03 (três) meses, quando incidir duas vezes em atraso,
por mais de 15(quinze) dias no caso de fornecimento, no mesmo
contrato ou em contratos distintos , no período de um ano.
19.3.3.2.
até 01 (hum) ano nos casos
acarretar prejuízos para a Administração.

em

que

a

inadimplência

19.3.4. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração será aplicada ao contratado que incorrer pela segunda
vez na falta prevista no item 19.3.3.2.
19.4. Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que
tiverem sido concedidos pela autoridade contratante, a contratada
ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações
enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública
Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de
outras penalidades.
19.5. As multas previstas neste Edital poderão, a critério da
Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras
sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
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defesa e o contraditório constitucionais, a depender
infração cometida pela CONTRATADA adjudicatário.

do

grau

da

19.6. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor
correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério da Administração.
19.7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação
administrativa à contratada, sob pena de multa.

20.

DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Ao participar da licitação, a licitante declara sob as
penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e
os responsáveis pela licitação, quer direta ou indiretamente.
20.2. A apresentação dos envelopes a esta licitação implica
aceitação integral e irretratável das condições deste Edital.

na

20.3. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza
formal, desde que não comprometam o interesse público e da
Administração.
20.4. A
presente
licitação
não
importa
necessariamente
em
contratação, podendo a Administração revogá-la, no todo ou em parte,
por razões de interesse público derivadas de fato superveniente,
comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação
mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
20.5. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob
pena de desclassificação/inabilitação.
20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará no afastamento do quais proponente, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua
proposta.
20.7. As
normas
que
disciplinam
este
Pregão
serão
sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes,
desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a segurança da contratação.
20.8. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser
comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que
comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário
Oficial do Município.
20.9. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela
Comissão que deverá valer-se das disposições legais em vigor,
aplicáveis ao assunto. À administração se reservam prerrogativas de
reexame da matéria, a seu critério, desde que tal se justifique ou
recomende.
20.10.
Na hipótese de impossibilidade superveniente para a
realização desta licitação na data prevista, e não havendo
retificação de convocação, a mesma será realizada no primeiro dia
útil subseqüente, no mesmo local e horário, mantidas as demais
condições deste Edital.
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20.11. É facultado à Comissão, adiar a data da abertura dos envelopes
desta licitação, dando conhecimento aos licitantes, através de fax,
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data
inicialmente marcada.
20.12. No caso de desclassificação ou inabilitação de todas as
licitantes, será fixado o prazo de 08(oito) dias úteis para
apresentarem novas ofertas ou documentos, em obediência ao disposto
no parágrafo único do artigo 48 da lei n.º 8.666/93.
20.13. Promover em qualquer fase da licitação, diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo (art. 43,
parágrafo 3º, da Lei n.º 8.666/93).
20.14. A licitante vencedora obriga-se a prestar o serviço e
entregar o material estritamente de acordo com as especificações
descritas neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade a
reposição daquele(s) que venha(m) a ser constatado não estar em
conformidade com as referidas especificações nos termos do art. 69
da Lei 8.666/93.
20.15. Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este Edital
poderão ser feitos à Comissão de Licitação, pessoalmente ou através
do Telefone: (75) 3281-3011 Tel (fax): (75) 3281-3011 Ramal 224/211
ou falar com o Gestor do Contrato o Sra. Nayra Graziella Nóbrega do
SUVISA ou através do fone: (75) 3281-1503 (Ramal 221).
20.16. As impugnações, recursos, deverão ser encaminhado ao CAC
(Centro de Atendimento ao Cidadão), nesta Prefeitura Municipal de
Paulo Afonso- BA, em dias úteis no horário das 07:00 às 13:00 horas.
21.

FORO

21.1. Fica designado o foro da Cidade, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultantes deste Edital, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
22.

ANEXOS DO EDITAL

22.1.
Anexo I - Modelo Carta de Credenciamento ou Procuração;
22.2.
Anexo II – Modelo de Declaração que cumpre os requisitos de
habilitação;
22.3.
Anexo III – Minuta de Contrato;
22.4.
Anexo IV - Modelo de proposta de preços;
22.5.
Anexo V - Modelo de Declaração de Impedimento Legal e da
Inexistência de Trabalho de Menor;
22.6.
Anexo VI – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
22.7.
Anexo VII – Termo de Referência.
PAULO AFONSO, BA

14 DE MARÇO

DE 2018.

ÍTALO DAVI ARAGÃO BARBOSA
PREGOEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
PREGÃO PRESENCIAL N.º ________/2018

Pelo

presente

instrumento,

credenciamos

o(a)

Sr.(a),___________________________________________________________________
___________, portador do Documento de Identidade n.º ___________________,
inscrito no CPF sob o nº _________________, para participar da licitação
acima referenciada, instaurada pela Prefeitura Municipal de Paulo AfonsoBahia,

para

representar

esta

_________________________________
qualidade

de

representante

e

legal,

Empresa

CNPJ

Nº)

(NOME/RAZÃO

SOCIAL

_____________________

outorgando-lhe

plenos

poderes

,

na

para

pronunciar-se em seu nome, bem como formular lances verbais à proposta
escrita apresentada, quando convocado, manifestar-se em nome da empresa,
assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor
recursos e impugnações, desistir da interposição de recursos e praticar os
atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

(Localidade) , ........ de ................... de 2018.

__________________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
* RECONHERCER FIRMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II

DECLARAÇÃO

EMPRESA------------------------------------------------, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ Nº--------------------------------,
NESTE
ATO
REPRESENTADA POR --------------------------------------, DECLARA SOB PENAS DE LEI, QUE CUMPRE
PLENAMENTE
OS
REQUISITOS
DE
HABILITAÇÃO
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N. -------/2018,
E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO INCISO VII, ART. 4.º DA
LEI N. 10.520/02.

---------------------------------------LOCAL E DATA

---------------------------------------ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO-BA

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ________/_________
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ______/______
MODALIDADE: _______________
O Município de Paulo Afonso, Estado da Bahia, com sede a Avenida
Apolônio Sales, 925, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, CNPJ sob o nº 14.217.327/0001-24, doravante
denominado CONTRATANTE, e neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. LUIZ BARBOSA DE DEUS, brasileiro, casado, médico,
residente à Rua Engº Marchetti, nº 289, Bairro General Dutra, CHESF,
nesta cidade, inscrito no CI nº 825.023 SSP/BA e CPF nº 002.720.355-72
e a empresa, ______________, CNPJ nº _______________,estabelecida na
________________, nesta cidade, doravante denominada CONTRATADA e neste
ato
representada
por
seu
sócio,________________________,
RG:
_____________ e CPF: __________, residente a Rua ___________________,
nesta cidade,
resolvem celebrar o presente Contrato, com base no
Processo Administrativo nº _______/_____
, com a ___________, que se regerá pelas cláusulas e condições aqui
estabelecidas e pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
________________________________, conforme discriminado no Processo
Administrativo, já identificado, que passa a fazer parte integrante do
presente contrato, independente de transcrição.
§ ÚNICO. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
deste contrato, acréscimos ou supressões na prestação dos
objeto da presente Licitação, de até 25% (vinte e cinco por
valor inicial atualizado do contrato, conforme o § 1o do art.
8666/93.

condições
serviços,
cento) do
65 da Lei

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos
recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Órgão:
Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recurso:
Item de Despesa:
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§ ÚNICO – A responsabilidade pela fiel execução do presente contrato
será da Secretária Municipal encarregada da fiscalização e detentora da
Dotação Orçamentária.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O preço global deste contrato equivale à quantia de R$ _______
(________________________), a ser pago pelo CONTRATANTE à CONTRATADA,
através da aferição dos serviços efetivamente executados, tomando como
base os valores unitários propostos pela CONTRATADA.
§ 1º - O pagamento será efetuado em 02(duas) parcelas, mediante entrega
e serviço executado, no prazo de até 30 (trinta) dias através de crédito
em conta, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, (GFPI, INSS do
pessoal, quando for o caso) e relatório do serviço devidamente atestados
pelo órgão responsável.
§ 2º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota
Fiscal/Fatura, o documento será devolvido, imediatamente. Este intervalo
de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
atualização de valor contratual.
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente CONTRATO vigerá _________________, contados a partir da sua
assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas por determinação legal,
obriga-se a:
I - executar os serviços de acordo com as especificações e/ou norma
exigida, utilizando-se dos meios apropriados para tal fim.
II - manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão,
direção e mão-de-obra para execução completa e eficiente dos serviços
prestados, inclusive aquele necessário ao manuseio e operação dos seus
equipamentos.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações já previstas no presente contrato, a contratante
obriga-se a:
I - pagar as despesas inerentes ao Contrato
situações estipuladas na Cláusula Terceira;

no

valor,

condições

e

II - publicar o resumo do contrato e adiamento que houver na imprensa
oficial, conforme estipula § único do art. 61 da Lei n. º 8666/93.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DA FORMA DE EXECUÇÃO
O regime de execução do presente contrato é de forma ________.
§ 1º - A verificação da execução dos serviços do presente contrato, para
fins de recebimento definitivo, deverá ocorrer no prazo máximo de 10
(dez) dias a contar da data da efetiva prestação por parte da
contratante.
§ 2º - O recebimento do objetivo deste contrato só se concretizará
depois de adotados pela contratante todos os procedimentos do art. 73 e
demais úteis da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
O descumprimento de qualquer das cláusulas contidas neste contrato
sujeitará o contratado às sanções prevista na Lei n. º 8.666/93,
garantido a prévia e ampla defesa em processo administrativo, assim
descritas:
§ 1º A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso e multa, de acordo com a gravidade
da infração.
§ 2º A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração nos
seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias ocorridos,
contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (Três décimos por cento) ao dia de atraso, sobre o valor da
parte do serviço não realizado;
§ 3º A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento
devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em
virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4 º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório
e o seu pagamento não eximirá o contratado da responsabilidade de perdas
e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do contrato além enseja a sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições do art. 77 e demais úteis da Lei
8.666/93.
§ 1º O contratante poderá rescindir administrativamente o
contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.

presente

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78
da Lei 8.666/93, não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.
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CLÁUSULA DÉCIMA – COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela contratada serão cobradas através de
processo de execução, constituindo este contrato título executivo
extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO
As partes elegem o foro da cidade do Paulo Afonso, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente contrato.
E por estarem assim justos e contratados firmam o presente contrato em
03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que
subscrevem depois de lido e achado conforme.

Paulo Afonso, ____________ de _______.

LUIZ BARBOSA DE DEUS
Prefeito Municipal

__________________________
Contratada

Sec. Municipal de ______________________

TESTEMUNHAS:_________________________________CPF: _____________
TESTEMUNHAS:_________________________________CPF: _____________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018

OBJETO: Confecção de crachás, conforme planilha de especificações, para
atender a Superintendência de Vigilância em Saúde (Lacen, Vigilância
Epidemológica, Vigilância Sanitária, Sederpas, CTA, Zoonoses), para melhor
identificação dos funcionários lotados nesta Secretaria.

ANEXO IV

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO –BA
SECRETARIA --------------------------------------------.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO Nº
PROCESSO Nº
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE

OBJETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAX

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS

EMAIL

PRAZO DE EXECUÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018

DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________, representante legal da
Empresa ______________________________________, interessada em participar
do procedimento licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018, declaro, sob as
penas da Lei, que a empresa:
1. Não tem qualquer impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração, e
2. Declaramos para os fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido da Lei n.º
9.854/99, que não empregamos menores de
18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não empregamos menores de
16(dezesseis) anos.
Ressalva: empregamos menores, a partir de
14(quatorze) anos, na condição de aprendizes ( ).

Paulo Afonso, _______ de _____________

de 2018.

_________________________________________________
(nome) Representante Legal
(Nº do CNPJ da Empresa)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2018

A empresa _____________________________________ (razão social), CNPJ nº
_________________________, sediada __________________________ (endereço
completo), declara sob as penas elencadas na Lei nº 8.666/93, que em
conformidade com o previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 15
de dezembro de 2006, ter a receita bruta equivalente a uma (microempresa
ou empresa de pequeno porte).
Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, art.
3º da LC 123/06.

Local e Data

______________________, ______ de _______________ de _________.

_________________________________________________________
[Nome e assinatura do representante legal da empresa]

Obs: Este documento deverá ser emitido, fora dos envelopes “A” e “B” no
Credenciamento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO CRACHÁ PARA INDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO
AFONSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

1.OBJETO
Aquisição de material CRACHÁ para atender a superintendência de vigilância em
saúde(Lacen,Vigilância epidemiológica , vigilância sanitária, Serdepas ,CTA, Zoonoses).
2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1 Os crachá serão de acordo com a necessidade.
Contato: Nayra Graziella Nóbrega – superintendente do SUVISA, através do tel:(75)32811503, ramal 221.

3. ESPECIFICAÇÕES
ITEM

Confecção de crachá

QUANTIDADE

1

Crachá em PVC em acrílico de boa qualidade ,medindo
5cm x 8 cm e bordas arredondadas,impressão digital com
suporte e cordão

250

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

4 . CONDIÇÕES GERAIS
Sendo 250 para a superintendência de vigilância em saúde.O valor estimado foi
baseado em três cotações que se encontra em anexo onde foi somado os três valores e dividido
o valor por três.Saliento que será utilizado e faturado em 2018.

Gestor do contrato: Nayra Graziella Nóbrega

Nayra Graziella Nóbrega
Enfermeira/ SUVISA
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