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Licitações


E
EDITAL
DE
E LICITAÇÃ
ÃO
PREGÃO
O PRESENC
CIAL Nº PP
P-015-2020.
PR
ROCESSOS
S ADMINIS
STRATIVO: PA-111-20
019.

AV
VISO
O Presidente
e da Comissão Perm
manente de
e Licitação de Apuare
ema –BA, comunica aos
intteressados que fará realizar
r
no dia11 de Maio
M
de 20
020, as 09
9:00 horas, no prédio
o da
Prefeitura , siituada na Praça
P
Verea
ador Francissco Pereira, 67, Centro
o – nesta cidade, licita
ação
na
a modalidad
de PREGÃ
ÃO PRESEN
NCIAL PP--015-2020, tipo meno
or preço po
or Item, com
m o
ob
bjetivo: CONTRATAÇ
ÇÃO DE PESSOA
P
J
JURIDICA
A DO RAM
MO DE MA
ANUTENÇ
ÇÃO

CO
ORRETIVA
A: PARA OS
O SERVIIÇOS E RE
EPAROS NECESSÁ
ÁRIOS AO
OS DEFEIT
TOS
OC
CORRIDO
OS ACIDENTALMEN
NTE OU DESGAST
D
TE NATUR
RAL, NOS
S SISTEM
MAS
ME
ECÂNICOS, TAIS COMO, MOTOR,
M
R
RETÍFICAS
S, SUSPE
ENSÃO, H
HIDRÁULIC
CA,
FR
REIO, INJ
JEÇÃO, CAIXA
C
DE
E CÂMBIO
O, DIFER
RENCIAL, DIREÇÃO
O, BATER
RIA,
RA
ADIADOR, LUZES, CINTO DE
D SEGUR
RANÇA, ALÉM
A
DE OUTROS DE MES
SMA
NA
ATUREZA
A, PARA MANTER
M
EM COND
DIÇÕES SEGURAS
S
S DE CIRC
CULAÇÃO
O E
CO
ONSERVA
AÇÃO DA FROTA DE
D VEÍCU
ULOS LEV
VES OFIC
CIAL DA P
PREFEITU
URA
MU
UNICIPAL
L DE APU
UAREMA//BA.Conforrme especificações, quantidades
q
s e condiç
ções
co
onstantes no Anexo I – Termo de
d Referência. Quand
do serão re
ecebidos d
documentos
s de

ha
abilitação e proposta de preços no
os termos do
d edital e seus anexo
os, que serrá publicado
o na
ínttegra no síttio do Diário
o Oficial do
o Município www.apua
arema.ba.io
o.org.br, po
or exigência
a do
artt. 4°, IV, da
a Lei n°. 10.520/2002
2,ficando oss interessados cientificados que todos os atos
a
de
esta licitação
o serão pub
blicados no
o Diário Oficcial do Mun
nicípio, disp
ponível no ccitado site, link,
imprensa oficcial. Data e horário de atendimen
nto para esc
clarecimenttos é de Se
egunda Feira a
Se
exta Feira das 10:00 ao
o 12:00 hs.

Ap
puarema/BA
A 29 de Abrril de 2020.

__
__________
__________
__________
___
Vicctor Otávio Souza Laurêncio
Presidente
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EDIT
TAL PREGÃO PRESEN
P
NCIAL Nºº.PP-015
5-2020
I.

REGÊNCIA
A LEGAL
LEI FEDERAL 10.520/02,SUB
BSIDIARIAME
ENTE A LEI 8.666/93
8
E LEI COMPLE
EMENTAR 123/2006

II. ÓRGÃO INT
TERESSADO
O
III. UNIDADE: 02.02.001 – SECRET
TARIA DE ADMINISTRA
AÇÃO E FIN
NANÇAS – SD 054-2019
02.03.001 – SECRETA
ARIA DE ED
DUCAÇÃO,, CULTURA
A, ESP E LA
AZER – SD 047-2019
0
IV.. UNIDADE:0
V. UNIDADE: 03.01.001 – FUNDO MUNICIPAL
M
L DE SAUDE – SD 052
2-2019
VI.. UNIDADE: 04.01.001 – FUNDO MUNICIPAL
M
L DE ASSIS
STÊNCIA SO
OCIAL – SD
D 038-2019
VIII. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
VIII. MODALIDA
ADE
IX. PA-1
111-2019
PREG
GÃO PRESE
ENCIAL Nº. PP-015-20
020
XI. FORMA DE ENTREGA
XII.
X ENTREG
GA DE ACORD
DO SOLICITA
AÇÃO DESTA
A
PREFEITURA

X. TIPO DE LICITAÇÃO
M
Menor
Preç
ço por Item
m
XIIII.
CRITÉR
RIO DE JULG
GAMENTO
Me
enor Preço
o por Item
XIV
V.

OBJETO
O

Co
onstitui objeto des
sta licitação:CONTR
RATAÇÃO
O DE PES
SSOA JUR
RÍDICA DO
D RAMO DE
MA
ANUTENÇ
ÇÃO COR
RRETIVA: PARA OS
O SERVIÇOS E REPAROS
R
S NECESS
SÁRIOS AOS
A
DE
EFEITOS OCORRID
DOS ACID
DENTALME
ENTE OU DESGAS
STE NATU
URAL, NO
OS SISTEM
MAS
ME
ECÂNICOS
S, TAIS COMO, MOTOR,
M
AS, SUSP
PENSÃO, HIDRÁUL
LICA, FREIO,
RETÍFICA
BATERIA
INJEÇÃO, CAIXA
C
DE
E CÂMBIO
O, DIFERE
ENCIAL, DIREÇÃO,
D
A, RADIAD
DOR, LUZ
ZES,
CINTO DE SEGURAN
S
NÇA, ALÉM
M DE OUT
TROS DE MESMA NATUREZ
N
ZA, PARA MANTER
R EM
ONDIÇÕES
S SEGUR
RAS DE CIRCULAÇ
C
ÇÃO E CO
ONSERVAÇ
ÇÃO DA FROTA DE
D VEÍCUL
LOS
CO
LE
EVES OFIC
CIAL DA PREFEITU
P
URA MUNIC
CIPAL DE
E APUARE
EMA/BA, P
PARA O EX
XERCÍCIO
O DE
20
020.Conforrme especiificações, quantidade
q
es e condiç
ções no An
nexo I – Te
ermo de re
eferência.
XV
V.IX. LOCALL E DATA DO RECEBIMEN
NTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTO
D
S RELATIVOS
S À HABILITA
AÇÃO E INÍCIO DA
ABERTURA
A DOS ENVEL
LOPES:
DATA
A : 11/05/2
2020
HORA
O : 09:00 horas
LOCAL
O
: SALA DA COMISSÃ
ÃO DE LICIT
TAÇÃO – PREFEITURA
A MUNICIPA
AL DE APUAREMA - BA
B
XV
VI. DOTAÇ
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: VIIDE ITEM 3 DO
D EDITAL
XV
VII.

XI. PRA
AZO DE ENT
TREGA
VERIFICAR ITEM
T
VI

XV
VIII. XII. CAPITAL
A
SOCIAL INTEGRA
ALIZADO
XIX
X.

10 % (D
DEZ POR CE
ENTO) DA P
PROPOSTA APRESENT
TADA

XX
X.XII. LOCALL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃ
ÃO PARA ESC
CLARECIMEN
NTOS SOBRE ESTE EDITA
AL
Ass informaçõe
es e esclarrecimentos necessário
os ao perfeito conhecim
mento do o
objeto desta
a licitação serão
s
pre
estados pela Comissã
ão de Licita
ação, diaria
amente, das 10:00 àss 12:00 horras, na sala
a da Comissão
Pe
ermanente de
d Licitação
o - CPL, situ
uada a Praçça Vereadorr Francisco Pereira, 67
7, centro, Apuarema – Ba.
Pre
esidente da
a COPEL:
V
VICTOR
OTÁ
ÁVIO SOUZA
A LAURÊNC
CIO
PRESIDENTE
De
ecreto nº. 00
03 de 02 de Janeirode 2020.
2
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EDIT
TALPRE
EGÃO PRESENC
CIAL Nº PP-015-2020
1. DO PREÂM
MBULO
1.1
1
A PR
REFEITURA
A MUNICIP
PAL DE APUAREMA
A
A, ESTADO
O DA BAHIA; através da CO
OPEL
(Comissão Permanente de Licitação) designados
d
pelo Decrretonº. 003
3 de 02 de
d Janeiro
ode
2020, instaladoss na sala de reuniõees da Prefeeitura Municipal, com
m sede à Praça
P
Vereador
Franciisco Pereira
a, 67, Centtro, Apuare
ema – BA. Que torna Público o P
Processo de
d Licitação
o por
PREG
GÃO PRESE
ENCIAL, em
m regime de
e menor prreço por Ite
em, o qual será proces
ssado e julg
gado
em co
onformidade
e com as Le
eis Federais nº 8.666 de 21.06.93
3 e nº 10.5
520 de 17.07.2002, dem
mais
norma
as aplicada à matéria.
1.2
2
Para recebimentto dos envvelopes “Prroposta de Preços” e “Documen
ntos de Ha
abilitação”. Fica
desde
e já determ
minado o dia
d 11 de Maiode 20
020, às 09
9:00 hrs;de
evendo serr entreguess no
endere
eço acima mencionado
m
o.
2. DO OBJE
ETO: CON
NTRATAÇÃ
ÃO DE PESSOA JURÍDICA
J
DO RAM
MO DE MA
ANUTENÇ
ÇÃO

CO
ORRETIVA
A: PARA
A OS SE
ERVIÇOS E REPA
AROS NE
ECESSÁR
RIOS AOS
S DEFEIT
TOS
OC
CORRIDO
OS ACID
DENTALME
ENTE OU
O
DESG
GASTE NATURAL
L, NOS SISTEM
MAS
ME
ECÂNICOS, TAIS COMO, MOTOR,
M
RETÍFICA
AS, SUSP
PENSÃO, HIDRÁUL
LICA, FRE
EIO,
BATERIA
INJEÇÃO, CAIXA
C
DE
E CÂMBIO
O, DIFERE
ENCIAL, DIREÇÃO,
D
A, RADIAD
DOR, LUZ
ZES,
CIINTO DE SEGURAN
S
NÇA, ALÉM
M DE OUT
TROS DE MESMA NATUREZ
N
ZA, PARA MANTER EM
CO
ONDIÇÕES SEGUR
RAS DE CIRCULAÇ
C
ÇÃO E CO
ONSERVAÇ
ÇÃO DA FROTA DE
D VEÍCUL
LOS
LE
EVES OFIC
CIAL DA PREFEITU
P
URA MUNIC
CIPAL DE
E APUARE
EMA/BA, P
PARA O EX
XERCÍCIO
O DE
20
020.Conform
me especificações, qua
antidades e condições
s no Anexo I – Termo d
de referênciia.
2.2
2 Os produ
utos resultantes desta licitação deverão, obrigatoriame
ente deverão ser entre
egues nos seus
s
resspectivos setoresde
s
a
acordo
com
m o pedido expedido pelo
p
Chefe do Departtamento de
e Compras, sob
pe
ena de a proponente
p
vencedora
a incorrer nas
n
infraçõe
es prevista
as neste ed
dital e no Contrato a ser
asssinado pelo
o concorren
nte vencedo
or.
3. DOS RECU
URSOS FIN
NANCEIRO
OS
Oss recursos financeiros
f
para atender as despe
esas decorrrentes desta
a licitação e
estão previs
stos na dota
ação
orççamentária sob a segu
uinte classifficação funccional progrramática:
Un
nidade: 02.02.001 – SECRETARIA MUNICIP
PAL DE AD
DMINISTRA
AÇÃO E FIN
NANÇAS
Prrojeto/Atividade: 2.008
8 – Gestão da Secreta
aria de Adm
ministração e Finanças
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 00
0
Un
nidade: 02.03.001 – SECRETARIA DE EDU
UCAÇÃO, CULTURA,
C
ESPORTE E LAZER
Prrojeto/Atividade: 2.017
7– Manuten
nção do Tra
ansporte Es
scolar
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 01 / 04 / 15 / 19 / 22
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Prrojeto/Atividade: 2.019
9 - Gestão da Secretaria de Educ
cação
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 01

Un
nidade: 02.04.001 – SECRETARIA DE OBR
RAS E SERV
VIÇOS PÚB
BLICOS
Prrojeto/Atividade: 2.027
7–Gestão da
d Secretaria de Obras
s e Serviçoss Públicos
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 00
0
Un
nidade: 03.01.001 – FUNDO MUN
NICIPAL DE SAÚDE
Prrojeto/Atividade: 2.038
8 - Desenvo
olvimento das
d Atividad
des da Atenção Básica e Saúde
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 02
2 / 14
Prrojeto/Atividade: 2.046
6 - Gestão das Ações e Serviços Públicos de
e Saúde
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 02
2 / 14
Un
nidade: 04.01.001 – FUNDO MUN
NICIPAL DE ASSISTÊ
ÊNCIA SOC
CIAL
Prrojeto/Atividade:2.065
5 - Gestão do
d Fundo Municipal
M
de
e Assistência
a Social
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 00
0 / 29
4 - CONDIÇÕ
ÕES DE PA
ARTICIPAÇÃ
ÃO NA LIC
CITAÇÃO
4.1
1. Somente
e serão adm
mitidos a participar
p
de
esta licitaçã
ão os interressados que atenderrem a todas as
exxigências co
ontidas nestte edital e nos
n seus an
nexos, e que pertençam ao ramo de atividad
de pertinentte ao
ob
bjeto.
4.2
2. Não será
á admitida a participa
ação desta Licitação empresas
e
e consórcio, que se encontrem sob
em
falência, conccurso de crredores, disssolução, liq
quidação ou tenham sido
s
declara
adas inidôn
neas para liicitar
ou
u contratar no
n âmbito da
d União, Estados,
E
Distrito Federral e Municcípios e nass respectiva
as entidade
es da
ad
dministração
o indireta. Ou
O tenham sido
s
suspen
nsas de parrticipar de licitação e im
mpedidas de contratar com
a Prefeitura Municipal de
d Apuarem
ma - BA e Empresas que possu
uam, entre seus sócio
os, servido
or ou
ag
gente políticco do órgão aqui licitante.
5 - PROCEDIIMENTO LICITATÓRIO
O
5.1
1. O proced
dimento licittatório obed
decerá, inte
egralmente, as disposiçções das Le
eis Federais nº. 10.520 de
17
7 de julho de
e 2002 e nºº. 8.666, de 21 de junho
o de 1993 e Lei Complementar 12
23/2006.
6 – CREDEN
NCIAMENTO
O, RECEBIMENTO E JULGAME
ENTO DAS PROPOST
TAS E DOC
CUMENTOS
S DE
HA
ABILITAÇÃ
ÃO;
6.1
1. O propon
nente deverrá se apresentar para credenciam
mento junto o Pregoeiro
o ou Equipe
e de Apoio que,
de
evidamente munido de
e documento
o que o cre
edencie a participar
p
de
este proced
dimento licittatório, venha a
ressponder por sua representada, de
evendo, ain
nda no ato de
d entrega dos
d envelop
pes, identifiicar-se exib
bindo
a Carteira
C
de Identidade ou outro do
ocumento equivalente.
e
.
6.2
2. O creden
nciamento far-se-á
f
me
ediante a ap
presentação de credencial (Procuração) con
nforme modelo
do
o Anexo V, atribuindo--lhe poderes para form
mular ofertas
s e lances de preços e praticar to
odos os dem
mais
ato
os pertinen
ntes ao cerrtame, em nome do proponente.
p
. Em sendo
o sócio, prroprietário ou
o dirigente
e da
em
mpresa prop
ponente devverá aprese
entar cópia do respectivo Estatuto
o ou Contra
ato Social, no
n qual este
ejam
exxpressos seus poderess para exerccerem direitos e assum
mir obrigações em deco
orrência de tal investidura.
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6.3
3. Concluíd
da a fase de
e credencia
amento, os licitantes deverão
d
enttregar ao pregoeiro a Declaração
o de
Co
onhecimen
nto, atendim
mento e ac
ceitação das
d
condições do pre
esente Ediital prevista
as neste ed
dital,
An
nexo II, e os
o envelop
pes da prop
posta de preços e do
os documen
ntos de habilitação, não sendo mais
m
acceitas novass propostas.
6.4
4.Caso a liccitante deixe
e de aprese
entar a Dec
claração de
e Conhecim
mento, aten
ndimento e aceitação das
co
ondições do
d presente
e Edital prrevistas neste edital, Anexo II; e o repressentante de
este presen
nte a
se
essão não disponha
d
de
e poderes para
p
firmá-la
a na própria
a sessão, a Empresa será excluíída do certa
ame,
de
evendo ser devolvidos
d
os seus envvelopes 01 e 02.
6.5
5. Será adm
mitido apen
nas 01 (um) representtante para cada
c
licitan
nte credencciada, sendo
o que cada
a um
de
eles poderá representa
ar apenas uma
u
empre
esa credenc
ciada. Inicia
ada a sessã
ão pública do pregão, não
cabe desistên
ncia da prop
posta.
6.6
6. Após, serão aberto
os os envelopes de propostas de preçoss “A” das empresas, e verificad
da a
co
onformidade
e das propo
ostas aprese
entadas com os requis
sitos estabe
elecidos no instrumentto convocattório,
se
endo desclassificadas as
a que estivverem em desacordo.
d
6.7
7. Será enttão, selecio
onada pelo
o Pregoeiro a propostta de meno
or preço e as propostas em vallores
sucessivos e superiores até 10% re
elativamente
e a de meno
or preço.
6.8
8. Não have
endo pelo menos
m
03 (três)
(
propo
ostas nas condições definidas no item anterrior, o prego
oeiro
cla
assificará as melhoress propostas seguintes as que efe
etivamente já
j tenham ssido por ele
e seleciona
adas,
até
é o Máximo
o de três, qu
uaisquer que sejam os preços oferecidos.
6.9
9. As licitan
ntes selecio
onadas na forma
f
dos ittens 6.6 e 6.7.
6 Será dada
d
oportu
unidade parra nova disp
puta,
po
or meio de lances verrbais e successivos, de valores distintos
d
e decrescenttes, a partir da autora
a da
pro
oposta de maior
m
preço
o.
6.1
10. Se os valores
v
de duas ou mais
m
proposttas escritas
s ficarem empatados, será realiz
zado um so
orteio
pa
ara definir qu
ual das licitantes registrará primeiro seu lanc
ce verbal.
6.1
11. Não se
erão aceitoss lances ve
erbais com valores irrrisórios, inccompatíveis com o valor orçado pelo
Mu
unicípio.
6.1
12. Caso o representa
ante da emp
presa não atenda
a
pron
ntamente a convocação
o do Prego
oeiro para oferta
do
o lance verb
bal, será co
onsiderado que
q desistiu
u da disputa
a de preçoss, sendo im
mediatamente convocada à
pró
óxima licitante classificcada
6.1
13. Será ve
encedora da
a etapa dos lances verb
bais aquela
a que ofertar o menor p
preço por ite
em.
6.1
14. A desisttência em apresentar
a
lance verba
al, quando convidada
c
pelo pregoe
eiro, implica
ará exclusão da
licitante apenas da etapa
a de lances verbais.
6.1
15. Após esse ato, se
erá encerra
ada a etapa
a competitiv
va e serão ordenadass as propos
stas, em orrdem
cre
escente, exxclusivamen
nte pelo crité
ério de men
nor preço.
6.1
16. Encerra
ada a etapa de lances, caso o menor preço tiver sido ofe
ertado por m
microempre
esa ou emp
presa
de
e pequeno porte,
p
que tenha
t
decla
arado sua situação com
mo tal, confforme mode
elo em Ane
exo VI e Ca
aso a
microempresa
a ou emprresa de pe
equeno portte esteja com
c
alguma
a restrição quanto à documenta
ação
rellativa à regu
ularidade fisscal, deverá
á ressalvar esta circunstância na declaração de habilitação.
6.1
17. Caso a vencedora
a seja uma Microemprresa ou Em
mpresa de Pequeno
P
P
Porte, em ha
avendo alg
guma
resstrição na comprovaçção da reg
gularidade fiscal
f
de participante,
p
, a mesma
a não será
á inabilitada
a de
imediato, noss termos do que precon
niza a Lei Complemen
C
tar nº. 123//06, a esta sserá concedida o prazzo de
do
ois dias úteiss para regu
ularização das
d pendênccias verifica
adas, sendo
o que, a aussência da re
egularizaçã
ão no
pra
azo ora asssinalado im
mplicará na
a decadênccia do seu
u direito de
e ser contrratada, sen
ndo facultad
do à
Ad
dministração
o convocar os licita
antes rema
anescentes, na ordem
m de classsificação, para firma
ar a
co
ontratação, ou
o revogar a licitação.
6.1
18. Caso o licitante cllassificado em primeirro lugar seja inabilitad
do, o Prego
oeiro examinará as ofe
ertas
subseqüentess e a qualifficação dos licitantes, na ordem de
d classifica
ação, e asssim sucessiivamente, até
a a
ap
puração de uma
u
propossta que aten
nda aos req
quisitos do Edital.
E
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6.1
19. Declara
ado o ven
ncedor, qua
alquer licita
ante poderrá manifesttar a inten
nção de interpor recu
urso,
reg
gistrando-se
e em ata a síntese de suas razõe
es, devendo
o juntar as razões do re
ecurso no prazo
p
de 3 (três)
dia
as úteis
6.2
20. Em casso de recu
urso, ficam os demaiss licitantes, DESDE LOGO
L
INTIMADOS a apresentarr as
co
ontra-razõess em igual número de
d dias, qu
ue começarrão a corre
er a partir do término
o do prazo
o do
reccorrente, se
endo-lhes assegurada
a
vista imedia
ata dos autos;
6.2
21. A falta de manifestação ime
ediata e mo
otivada do licitante im
mportará a decadência
a do direito
o de
reccurso e adju
udicação do
o objeto da licitação pe
elo pregoeirro ao vence
edor;
6.2
22. Da reun
nião lavrar-se-á ata cirrcunstancia
ada, na qua
al serão reg
gistradas todas as oco
orrências e que,
ao
o final, será assinada pelo
p
pregoeiiro e licitanttes presente
es.
7 - PROPOST
TA DE PRE
EÇOS - ENV
VELOPE "A
A"
7.1
1. A Propo
osta de Pre
eços deverá
á ser entre
egue em en
nvelope laccrado, indevvassável e rubricado pelo
rep
presentante
e legal da empresa ou por seu
s
manda
atário identificado com
mo Propos
sta de Pre
eços,
en
ndereçada ao
a Pregoeirro, com indicação dos elementos constantess dos itens III e VIII deste Edital, além
a
da
a Razão Soccial da emp
presa.
N
NOME
DA LICITANTE
L
E PROPONE
ENTE
A
P
PREFEITUR
RA MUNICIIPAL DE AP
PUAREMA
A - BA
E
ENDEREÇO
O: PÇA VER
R FRANCIS
SCO PEREIRA, 67 CE
ENTRO APU
UAREMA – BA.
E
ENVELOPE
E A - "PROP
POSTA DE PREÇOS""
P
PREGÃO
PRESENCIA
AL Nº. PP-0
015-2020
O
OBJETO:
CONTRAT
TAÇÃO DE
D
PESS
SOA JUR
RÍDICA DO
D
RAMO
O DE MA
ANUTENÇ
ÇÃO

CORRETIV
C
VA: PARA
A OS SERVIÇOS E REPA
AROS NE
ECESSÁR
RIOS AOS
S DEFEIT
TOS
O
OCORRIDO
OS ACID
DENTALM
MENTE OU
O
DES
SGASTE NATURA
AL, NOS SISTEM
MAS
M
MECÂNICO
OS, TAIS COMO, MOTOR, RETÍFICA
AS, SUSP
PENSÃO, HIDRÁUL
LICA, FRE
EIO,
INJEÇÃO, CAIXA DE CÂMBIO
O, DIFERE
ENCIAL, DIREÇÃO,
D
, BATERIA
A, RADIAD
DOR, LUZ
ZES,
C
CINTO
DE SEGURA
ANÇA, ALÉ
ÉM DE OU
UTROS DE
E MESMA NATUREZ
ZA, PARA MANTER
R EM
C
CONDIÇÕE
ES SEGURAS DE CIRCULAÇ
C
ÇÃO E CO
ONSERVA
AÇÃO DA FROTA DE
D VEÍCUL
LOS
L
LEVES
OF
FICIAL DA
A PREFEIT
TURA MUNICIPAL DE
D APUA
AREMA/BA
A, PARA O EXERCÍÍCIO
D 2020.
DE
7.2
2. O propon
nente deverrá elaborar a sua propo
osta de pre
eços de aco
ordo com ass exigências
s constante
es do
TE
ERMO DE REFERÊNC
CIA, em co
onsonância
a com o mo
odelo do Anexo
A
I, exxpressando os valoress em
mo
oeda nacio
onal – reaiss e centavvos, em du
uas casas decimais, ficando essclarecido que
q
não serão
ad
dmitidas pro
opostas alte
ernativas.
7.3
3. Ocorrend
do divergên
ncia entre o preço por item em algarismo e o expresso
o por extens
so, será levvado
em
m conta este
e último.
7.4
4. A propo
osta aprese
entada devverá incluirr todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel
cumprimento do objeto desta licita
ação, inclussive todos os custos com materrial de consumo, salá
ários,
en
ncargos socciais, previidenciários e trabalhistas de to
odo o pesssoal da co
ontratada. Como tam
mbém
farrdamento, transporte
t
d qualquer natureza, materiais empregado
de
e
os, inclusive
e ferramenttas, utensílios e
eq
quipamentoss utilizados, depreciação, alug
guéis, adm
ministração, impostos,, taxas, emolumento
e
os e
qu
uaisquer ou
utros custoss que, dire
eta ou indiretamente, se relacio
onem com o fiel cum
mprimento pela
co
ontratada da
as obrigaçõe
es.
7.5
5. Os preço
os cotadoss deverão ser
s referido
os à data de
d recebimento das p
propostas, considerand
c
do a
co
ondição de pagamento
o à vista, não devendo, por iss
so, computar qualque
er custo financeiro pa
ara o
pe
eríodo de prrocessamen
nto das faturas.
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7.6
6. A propossta de preço
os terá prazzo de valida
ade de 60 (sessenta)
(
dias, a con
ntar da data
a fixada no item
IX do preâmb
bulo para início da sessão públicca, facultado
o, porém, aos
a propone
entes estender tal valid
dade
po
or prazo sup
perior.
7.7
7. Não será
á permitida
a previsão de
d sinal, ou
u qualquer outra form
ma de anteccipação de pagamento
o na
forrmulação da
as proposta
as, devendo
o ser descla
assificada, de
d imediato, a propone
ente que assim o fizer.
7.8
8 Não serão
o considera
adas qualqu
uer oferta de
e vantagem
m não previssta neste in
nstrumento, nem propo
ostas
co
om preço po
or item ou unitário sim
mbólico, irriisório ou de
e valor zerro, incompa
atíveis com os preços dos
inssumos e salários de mercado, acrrescidos dos respectivo
os encargoss.
às condiçções e ex
7.9
9. Serão desclassific
d
cadas as propostas
p
que não atenderem
a
xigências deste
d
Insstrumento ou que co
onsignarem valor item
m superior aos praticcados no mercado ou
o com pre
eços
ma
anifestamen
nte inexeqü
üíveis. Assim conside
erados aqueles que não
n
venham
m a ter de
emonstrada sua
via
abilidade através de do
ocumentaçã
ão que com
mprove que os
o custos dos
d insumoss são coere
entes com os
o de
me
ercado e qu
ue os coeficcientes de produtividad
p
de são comp
patíveis com
m a execuçã
ão do objetto do contra
ato.
7.1
10. A form
mulação da proposta implica pa
ara o proponente a observância
a dos prec
ceitos lega
ais e
reg
gulamentarres em vigo
or, tornando
o-o responssável pela fidelidade
f
e legitimidad
de das info
ormações e dos
do
ocumentos apresentado
a
os.
7.1
11 O prazo de validade
e comerciall da Propossta de Preço
os é de no mínimo 60 (sessenta) dias corrido
os, a
co
ontar da data
a da aprese
entação da proposta.
8 - HABILITA
AÇÃO - ENV
VELOPE B
8.1
1. As licitan
ntes deverão incluir no
o Envelope B – HABIL
LITAÇÃO a seguinte documentaç
ção abaixo. Que
po
oderá ser ap
presentada em origina
al, cópia au
utenticada ou
o cópia sim
mples acom
mpanhada do
d original para
se
er autentica
ada pelo Prregoeiro ou
u sua equipe de apoio, em envvelope lacra
ado, no qu
ual possam
m ser
ide
entificados o nome ou razão so
ocial, moda
alidade, número e da
ata da licita
ação, além
m da expresssão
Ha
abilitação (m
modelo aba
aixo), poden
ndo o Prego
oeiro, antes
s da homolo
ogação, solicitar o doc
cumento orig
ginal
pa
ara verificaçção.
N
NOME
DA LICITANTE
L
E PROPONE
ENTE
A
PREFEIT
TURA MUN
NICIPAL DE
E APUAREM
MA - BA
ENDERE
EÇO: PÇA VER
V
FRANCISCO PER
REIRA 67 CENTRO,
C
A
APUAREMA
A – BA.
ENVELO
OPE B - "DO
OCUMENTO
OS PARA HABILITAÇ
H
ÇÃO"
PREGÃO
O PRESENC
CIAL Nº. PP
P-015-2020
0.
OBJETO
O:CONTRA
ATAÇÃO DE PESS
SOA JUR
RÍDICA DO
D
RAMO
O DE MA
ANUTENÇ
ÇÃO

CORRET
TIVA: PA
ARA OS SERVIÇOS E REP
PAROS NECESSÁR
N
RIOS AOS DEFEIT
TOS
OCORR
RIDOS AC
CIDENTAL
LMENTE OU DESGASTE NATURA
AL, NOS
S SISTEM
MAS
MECÂNICOS, TA
AIS COMO
O, MOTOR
R, RETÍFIC
CAS, SUSPENSÃO, HIDRÁULICA, FRE
EIO,
INJEÇÃ
ÃO, CAIXA
A DE CÂ
ÂMBIO, DIFERENC
D
CIAL, DIR
REÇÃO, B
BATERIA, RADIAD
DOR,
LUZES, CINTO DE
D SEGUR
RANÇA, ALÉM
A
DE OUTROS DE MESM
MA NATUREZA, PA
ARA
MANTER
R EM CON
NDIÇÕES SEGURA
AS DE CIRCULAÇÃO
O E CONS
SERVAÇÃO DA FRO
OTA
DE VEÍCULOS LEVES
L
OF
FICIAL DA
A PREFE
EITURA MUNICIPAL
M
L DE APUAREMA//BA,
PARA O EXERCÍC
CIO DE 20
020.
Na
a habilitaçã
ão exigir-se
e-á das inte
eressadas::
8.2
2.A Habilita
ação Juríd
dica será co
omprovada
a mediante a apresenttação do atto constitutiivo, estatuto
o ou
co
ontrato socia
al em vigor, devidamen
nte registrad
do, em se tratando
t
de sociedadess comerciaiis e, no casso de
so
ociedade por ações, acompanh
hado da documentaç
d
ção pertine
ente à invvestidura de seus attuais
ad
dministradorres nos resp
pectivos cargos.
de
Capital
Social
O
valor
do
Integraliza
ado
Mín
nimo
Necessário
será
R$
$ 10.000,00
0 (Dez Mil Reais).
R
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8.3
3. REGULA
ARIDADE FISCAL
F
a. Prova de inscriçã
ão no Cadasstro Nacional de Pesso
oas Jurídica
as do Ministtério da Faz
zenda (CNP
PJ);
b. Certidão de regullaridade de débito com
m a Fazenda
a Municipa
al do domicílio ou sede
e da licitante
e;
c. Certidão de regullaridade de débito com
m a Fazenda
a Estadual do domicílio ou sede da licitante;;
d. Certidão de regullaridade de débito para
a com o Fundo de Garrantia por Te
empo de Se
erviço (FGT
TS);
e. Certidão de regularidade de débito para
a com a Re
eceita Federral (Certidão
o Negativa de Quitaçã
ão de
Tributo
os e Contribuições Federais)
F
e a Procurradoria Gerral da Fazzenda Nacional (Certidão
Negattiva quanto
o a Dívida Ativa
A
da Un
nião);
f. Certidão Negativa
a de Débito
os Trabalhisstas (CNDT);
g. As miicroempresa
as e emprresas de pequeno po
orte, por occasião da p
participação
o em certa
ames
licitató
órios, deverrão apresentar toda a documen
ntação exig
gida para e
efeito de co
omprovação
o de
regula
aridade fisca
al, mesmo que
q esta ap
presente alg
guma restriçção;
h. Haven
ndo alguma restrição na
n comprova
ação da reg
gularidade fiscal.
f
Será assegurado
o o prazo de
d 02
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corre
esponderá ao momentto em que o proponentte for declarado
o venccedor do ce
ertame, prorrrogáveis por igual perríodo, a critério da Adm
ministração Pública, pa
ara a
regula
arização da documenta
ação, pagamento ou parcelament
p
to do débito
o, e emissã
ão de eventtuais
certidõ
ões negativvas ou positivas com effeito de certtidão negattiva;
l. A não
o-regulariza
ação da do
ocumentaçã
ão, no pra
azo previstto no § 1o deste artigo, impliicará
decad
dência do direito
d
à contratação, sem
s
prejuíz
zo das san
nções previstas no artt. 81 da Le
ei no
8.666,, de 21 de junho de 19
993, sendo facultado
f
ao
o Presidentte da Comisssão de Liciitação convvocar
os licittantes rema
anescentes, na ordem de classific
cação, para
a a assinatu
ura do contrrato, ou revvogar
a licita
ação.
8.4
4 A Qualific
cação Técn
nica será co
omprovada através da
a apresentaçção dos seg
guintes doc
cumentos:
a) DECLARAÇÃO única,
ú
em papel
p
timbra
ado e assin
nado por um
m de seus sócios resp
ponsáveis, com
firma reconhecida
r
a deste, con
nstando:
1) Qu
ue aceita ass condiçõess estipulada
as neste Edital, ressalvvada a hipóttese de imp
pugnação;
2) Qu
ue executa
ará o contra
ato de aco
ordo com as
a diretrizess e normas técnicas adotadas pela
PR
REFEITURA
A;
3) Qu
ue obedece
erá às orden
ns expedida
as pela PRE
EFEITURA, durante a e
execução do
d contrato;
4) Qu
ue entre seu
us dirigente
es, gerentess, sócios, re
esponsáveiss técnicos, e demais profissionaiss não
figuram emprregados da PREFEITU
URA.
b) Declarração sob penas
p
da lei DA INEXIS
STÊNCIA DE
D FATO IM
MPEDITIVO
O DA SUA HABILITAÇÃ
H
ÃO;
c) Apresentar Decla
aração de que dispõe
e de estrutura técnica
a, física, financeira, eq
quipamentos de
reservva e corpo técnico para
a executar os
o serviços..
d) O(s) documento(
d
s) exigido(ss) para essa
a habilitaçã
ão deverá (a
ao) ser (em) apresenta
ado(s) em cópia
c
autentticada em cartórios
c
físicos ou cóp
pia simples,, acompanh
hada do orig
ginal corres
spondente, para
autentticação pela
a Comissão
o, sendo ve
edado autenticação de
e documenttos em Carrtórios por meio
m
digital e/ou eletro
onicamente..
9. DECLARA
AÇÃO DE IN
NEXISTÊNC
CIA DE MENOR NO QUADRO
Q
DA
A EMPRES
SA
Declaração do
d cumprim
mento ao dissposto no in
nciso XXXIII, do art. 7ºº, da Constiituição Fede
eral, atravé
és da
ap
presentação
o de declara
ação que comprove
c
a inexistênciia de meno
or no quadrro da empre
esa conform
me o
mo
odelo do An
nexo III.
10
0. DO PRAZ
ZO DE VAL
LIDADE DA
A PROPOST
TA DE PRE
EÇOS
10
0.1 O prazo
o de valida
ade da prop
posta será de 60 (sessenta) dia
as, contado
os a partir da abertura
a da
se
essão;
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11. DO PRAZ
ZO E LOCA
AL DE ENTR
REGA
11.1 O prazo de entrega
a dos Produ
utos licitado
os serão a partir
p
da ho
omologação
o do proces
sso, respeita
ados
oss prazos detterminados em cláusula contratua
al;
11.2 Os objettos licitadoss deverão ser
s entregue
es na Prefe
eitura Municcipal de AP
PUAREMA. Os quais serão
reccebidos e conferidos
c
p
pelo
servido
or designado
o da própria
a.
12
2. CRITÉRIO
O PARA JU
ULGAMENT
TO
12
2.1. Serão desclassific
d
cadas as Propostas
P
q
que:
a. Nã
ão obedece
erem às condições
c
e
estabelecida
as neste Pregão
P
Pre
esencial e especificaçções
co
ontidas no edital;
e
b. Esstipularem fa
aturamento
o mínimo;
Poderá o Pregoeiro
c. Ap
presentarem
m preços manifestame
m
ente inexeqü
üíveis ou excessivos.
e
P
n
nesta
hip
pótese, solicitar justificcativa para avaliação, através
a
de documenta
ação que co
omprove qu
ue os
custos de insumos são coerentes
c
co
om o de me
ercado;
d. Te
enham evide
entes erros de impresssão de que inviabilizem
m as proposstas;
12
2.2. Serão classificada
c
as as Prop
postas que::
a. Ass Proposta
as consideradas ace
eitáveis serrão analisa
adas pela Comissão
o, que farrá a
cla
assificação pelo MENO
OR PREÇO
O PORITEM
M do objeto
o licitado, o
orientando-s
se pelo tipo
o de
licitação de menor
m
preço por Item, e aos requ
uisitos contidos no Ane
exo I em co
onsonância com
o Anexo
A
II do Pregão Pre
esencial, cu
ujos preços forem com
mpatíveis com os de me
ercado;
b. Exxaminada a Proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor,
v
cabe
erá o
Prregoeiro deccidir motivamente a resspeito da su
ua aceitabilidade;
c. No
os demais casos,
c
ocorrrendo igua
aldade de preços
p
entre
e 02 (duas)) ou mais propostas,
p
S
Será
asssegurado, como crritério de desempate
e, a prefferência de contrata
ação para as
microempresa
as e empre
esas de peq
queno porte
e, conforme
e Artigo 44 da Lei Co
omplementa
ar nº.
12
23, de 14 de
e dezembro
o de 2006;
d. En
ntende-se por empatte aquelas situações
s em que as propostas apres
sentadas pelas
p
microempresa
as e empresas de pe
equeno porte sejam iguais ou a
até 5% (cinco por ce
ento)
superior à proposta
p
m
mais
bem classificada
c
a, conforme
e Artigo 4
44, Parágra
afo 2º, da Lei
Co
omplementa
ar nº. 123, de
d 14 de de
ezembro de 2006;
13
3. DA ADJU
UDICAÇÃO E HOMOL
LOGAÇÃO
13
3.1. A Admin
nistração fa
ará a adjudiccação da em
mpresa licittante vence
edora;
13
3.2. Adjudicado o objetto, o Prego
oeiro e Equipe de Apo
oio, encamin
nhará os au
utos ao Consultor Jurídico
pa
ara fins de deliberação
d
quanto a homologação da licitaçã
ão.
14
4. DOS REC
CURSOS ADMINISTRA
ATIVOS
14
4.1. Qualquer cidadão é parte le
egítima para
a impugnarr este Edita
al de Licita
ação por irrregularidade
e na
ap
plicação da Lei Federall nº. 10.520, de 17 de julho
j
de 200
02, e Decre
eto Federal nº. 3.555, de
d 08 de ag
gosto
de
e 2000, e, su
ubsidiariam
mente, Lei Federal nº. 8.666,
8
de 21
1 de junho de
d 1993, de
evendo prottocolar o pe
edido
até
é 02 (dois) dias
d
úteis antes
a
da datta fixada pa
ara recebimento das Prropostas;
14
4.2. Caberá o Senhor Pregoeiro
P
de
ecidir sobre
e a petição no
n prazo de
e 24 (vinte e quatro) ho
oras;
14
4.3 Acolhida
a a petição
o contra o ato convoccatório, serrá designad
da nova data para a realização
o do
certame,, após a corrreção da fa
alha aponta
ada.
14
4.4 As razõe
es e contra
a-razões do
o recurso deverão
d
se
er encaminh
hadas, por escrito, o Pregoeiro, por
interméd
dio da Equip
pe de Apoio
o, no endere
eço mencionado no Pre
eâmbulo de
este Edital.
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15
5. CONTRA
ATAÇÃO
15
5.1 O adjudiicatário serrá convocad
do para asssinar o term
mo do contra
ato, no pra
azo de até 05
0 (cinco) dias
co
orridos, sob pena de decair do direito à contratação
o, sem pre
ejuízo das sanções previstas na
a Lei
8.6
666/93 e 10
0.520/02.
15
5.2 Como condições para celeb
bração do contrato, o licitante vencedor deverá ma
anter todass as
co
ondições de habilitação
o.
15
5.3 Para a assinatura
a
d contrato a empresa deverá representar-se
do
e por:
a) só
ócio que dettenha pode
eres de adm
ministração, apresentan
ndo o contrrato social e sua altera
ação,
ou
u
b) procurador co
om poderess específico
os para assinar o contra
ato.
15
5.4 Ocontratto a ser firm
mado obede
ecerá à minu
uta constan
nte no Anex
xo VII deste
e Edital.

16
6. CONDIÇÕ
ÕES DE PA
AGAMENTO
O
16
6.1 O pagam
mento devid
do à empre
esa vencedo
ora do certa
ame será efetuado,
e
attravés de crrédito em conta
c
co
orrente, no prazo
p
de atté 10(dez) dias úteis,, contados a partir da apresentaçção da Nota
a Fiscal/Fatura,
Ce
ertidões Ne
egativas qua
anto a regu
ularidade fisscal e depo
ois de atesttado pelo C
Contratante
e o recebim
mento
do
os produtos e serviços.
16
6.2 Não serão permitid
das previsão
o de sinal, ou qualque
er outra form
ma de ante
ecipação de
e pagamento na
forrmulação da
as proposta
as, devendo
o ser descla
assificada, de
d imediato, a propone
ente que assim o fizer.
17
7. DO ACRÉ
ÉSCIMO E SUPRESSÃ
ÃO
17
7.1. A licitan
nte vencedora fica ob
brigada a aceitar;
a
nas mesmas condições
c
e
estabelecidas no pressente
Ed
dital, os acré
éscimos ou supressõe
es que se fizzerem nece
essários, em
m até 25% ((vinte e cinc
co por cento
o) do
valor inicial co
ontratado, de
d conformidade com o artigo 65, § 1º da Leii 8.666/93.
8. SANÇÕES
18
18
8.1 A recusa
a em assina
ar o contratto, bem com
mo o descumprimento parcial ou ttotal de qua
alquer das suas
s
clá
áusulas, sem
m justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotorr da licitação, sujeitará o licitante ou o
co
ontratado àss seguintes sanções prrevistas nass Leis nº. 10.520/02 e Lei nº. 8.66
66/93, garantida a prévvia e
am
mpla defesa
a em processso adminisstrativo:
a) advertênccia;
b) declaraçã
ão de inidon
neidade parra participarr de licitação e impedim
mento de co
ontratar com
m a União, com
órgãos e entidades do
d Estado da
d Bahia e dos demais
s estados da federação
o, com o Distrito Fede
eral e
Municípios por prazo
o de até 05(cinco) anoss;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o va
alor do con
ntrato, em caso de re
ecusa do adjudicatário
o em
assinar o contrato, de
entro de 10
0 (dez) dias corridos, co
ontados da data de sua convocaç
ção;
d) multa será
á de 10% (d
dez por cen
nto) sobre o valor do contrato,
c
em
m caso do n
não cumprim
mento do ob
bjeto
contratado
o;
18
8.2 A Admin
nistração se
e reserva no
n direito de
e descontar do pagam
mento devid
do à contratada o valo
or de
qu
ualquer multta porventura imposta em virtude do descum
mprimento da
as condiçõe
es estipulad
das no conttrato.
18
8.3 As multa
as previstass nesta cláu
usula não tê
êm caráter compensató
c
ório e o seu
u pagamentto não exim
mirá a
Co
ontratada da
a responsabilidade de perdas e danos decorrrentes das infrações ccometidas.
19
9. RESCISÃ
ÃO
19
9.1 A inexe
ecução tota
al ou parcia
al deste Contrato ens
sejará a su
ua rescisão
o, com as conseqüên
ncias
co
ontratuais e as prevista
as na Lei nº.. 8666/93.
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19
9.2 O Contrratante pod
derá rescind
dir administtrativamente
e o presen
nte Contrato
o, nas hipó
óteses previstas
no
os incisos I a XII, XVII e XVIII do art.
a 78 da Le
ei 8.666/93.
19
9.3 Nas hipó
óteses de rescisão
r
co
om base no
os incisos I a XI do arrt. 78 da Le
ei 8.666/93, não cabem, à
Co
ontratada, direito
d
a qua
alquer inden
nização.

20
0.DO REA
AJUSTE CO
ONTRATU
UAL
20
0.1 O Setor de Compra
as poderá, a qualquer tempo,
t
reve
er os preçoss dos produ
utos e serviços, reduzindooss de conformidade com
m pesquisa
a de merca
ado, para os
o fins prevvistos no in
nciso V do Art. 15 da
a Lei
8.6
666/93 com
m as alteraçções posterriores, ou quando
q
alte
erações con
njunturais p
provocarem a redução dos
pre
eços pratica
ados no me
ercado ataccadista. Os preços regiistrados pod
derão ser m
majorados, em decorrê
ência
de
e fato supervveniente e de natureza
a econômicca, capaz de
e comprome
eter o equilíbrio econô
ômico-financceiro
da
a contratada
a, por solicittação motivvada da inte
eressada ao
o Executivo Municipal d
de Apuarem
ma Bahia.
20
0.2 A contrratada fica obrigada a aceitar, nas mesm
mas condiçções contra
atuais, os acréscimoss ou
supressões que
q
se fizerrem nos se
erviços ou compras,
c
atté 25% (vin
nte e cinco por cento) do valor in
nicial
atu
ualizado do
o contrato, conforme
c
pa
arágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.66
66/93.

21
1. REVOGA
AÇÃO – ANULAÇÃO
A
O
21.1 A licitaçã
ão poderá ser
s revogad
da ou anula
ada nos terrmos do artt. 49, da Le
ei 8.666/93, no seu tod
do ou
em
m parte.
ia e
21.2 A pressente licitaçção poderá
á ser anulada, por ilegalidade ou revog
gada por conveniênc
c
op
portunidade administra
ativa, sem que assistta aos concorrentes o direito a qualquer reclamação
o ou
ind
denização.
22
2. DISPOSIÇ
ÇÕES GER
RAIS
22
2.1 A qualqu
uer tempo, antes da data
d
fixada para apres
sentação da
as proposta
as, poderá o Pregoeiro
o, se
ne
ecessário, modificar
m
esste Edital, hipótese
h
em
m que deve
erá procede
er à divulga
ação, reabrindo-se o prazo
p
inicialmente estabelecido
e
o, exceto quando, inqu
uestionavelmente, a alteração nã
ão afetar a formulação
o das
pro
opostas.
22
2.2 Os enccargos de natureza
n
trributária, so
ocial e parra-fiscal são de exclu
usiva respo
onsabilidade
e da
em
mpresa a se
er contratada.
22
2.3 A apre
esentação da
d propostta implica para a lic
citante a observância
o
a dos prec
ceitos lega
ais e
reg
gulamentarres em vigor, bem com
mo a integra
al e incondic
cional aceita
ação de tod
dos os term
mos e condiçções
de
este Edital, sendo ressponsável pela fidelid
dade e legitimidade das
d
informa
ações e do
os docume
entos
ap
presentadoss em qualqu
uer fase da licitação.
ão, poderá relevar falh
22
2.4 O Prego
oeiro, no inte
eresse da Administraç
A
has merame
ente formais
s constante
es da
do
ocumentaçã
ão e propossta, desde que não compromet
c
tam a lisura do proce
edimento ou contrarie
em a
leg
gislação perrtinente.
22
2.5 No ato da
d aquisiçã
ão do Edital o adquire
ente deverá observar se
s o seu exxemplar esttá devidam
mente
co
ompleto e accompanhad
do dos segu
uintes anexo
os:
22
2.6 Acompanham este edital:
a.. Anexo I – Termo de referencia - Especifica
ação dos Ite
ens solicitad
dos ÍTEM 01,
b.. Anexo II – Minuta de Declara
ação de co
onhecimentto, atendim
mento e ace
eitação das
s condiçõess do
presente Edital;
c. Anexo III - Declaraçã
ão de inexisstência de menor
m
no quadro da em
mpresa.
d.. Anexo IV
V – Modelo de
d Proposta
a de Preçoss;
e.. Anexo V – Minuta de
e procuraçã
ão para aten
ndimento de
e atos conccernentes ao procedimento licitató
ório;
f. Anexo VI –Minuta de
e Contrato de
d Fornecim
mento;
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22
2.7 O prego
oeiro poderrá em qualq
quer fase da
d licitação, suspende
er os trabalhos, deven
ndo promovver o
reg
gistro da su
uspensão e a convocaçção para a continuidad
c
de dos traba
alhos.
22
2.8 A homologação e a adjudicaçã
ão do objeto
o desta licita
ação não im
mplicarão diireito à conttratação.
22
2.9 Para quaisquer questões judiciais oriund
das do pres
sente Edital ficam eleiito o Foro da
d Comarca
a de
Jaguaquara, Estado da Bahia,
B
com exclusão de
d qualquer outro, por mais
m
privilegiado que seja.
s
2.10 Os cassos omissos serão dirrimidos pelo
o Pregoeiro
o, com observância da
a legislação
o em vigor, em
22
esspecial as Le
eis Federais nº. 10.520
0/2002 e nºº. 8.666/93.
AP
PUAREMA– BA. 29 de Abrilde
A
2020
0.

____
___________
___________
___________
______
V
VICTOR
OTÁ
ÁVIO SOUZA LAURÊNC
CO
PRESIDENT
TE
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EDITAL
L PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-015-2020
PROCE
ESSO ADM
MINISTRATIIVO Nº PA-111-2019
AN
NEXO I – TERMO
T
DE REFERÊN
NCIA
ITE
EM
ITE
EM 01
ITE
EM 02
ITE
EM 03
ITE
EM 04
ITE
EM 05

DESCRIÇÃ
ÃO
CARRO DE PASSE
EIO
VANS
CAMION
NETA
ÔNIBUS
S
MÁQUIN
NAS

VA
ALOR POR HORA

RELAÇÃ
ÃO DOS VEÍCUL
LOS DA SECRETA
S
ARIA DE
E SAÚDE
E.
01
1 – VEÍCUL
LO GOL 1.6
6 PLACA OU
UZ 4905
02
2 – FIAT PÁ
ÁLIO 1.0 PK
KH PLACA 9887
9
03
3 – AMBULA
ANCIA SAV
VEIRO 1.6 PLACA
P
PKO
O 1522
04
4 – AMBULA
ANCIA SPR
RINT 415 SA
AMU PLAC
CA PLD 1625
05
5 - AMBULA
ANCIA MON
NTANA 1.4 PLACA PL
LA 6892
06
6 - ODONTOMOVEL MASTER
M
PL
LACA, NYT
T 7542
07
7 – PEGORT
T MINI BUS
SS (SEM PL
LACA)
08
8 – DOBLÔ PLACA PLK 6312
09
9 – AMBULÂ
ÂNCIA AMA
AROK

SECRET
TARIA DE
D ASSIS
STENCIA
A SOCIAL
L.
01 – VEICUL
LO GOL 1.0 PLACA OZC 7736
6

SE
ECRETARIA DE EDUCAÇ
E
ÇÃO
01 – ONIBUS MERCE
EDES BENS PLACA OZO 5140
0
02
2 – ONIBUS MERCE
EDES BENS PLACA OUZ 8535
5
03
3 – ONIBUS MERCE
EDES BENS PLACA OUZ 9452
2
04
4 – ONIBUSWOLKSV
VAGEM PL
LACA NYN
N 2264
05
5 – FIAT PA
ALIO PLAC
CA PKH 8066
06
6 – FIAT PA
ALIO PLAC
CA PKH 04
448

SECR
RETARIA
A DE ADM
MINISTR
RAÇÃO.
01 – FIAT PA
ALIO PLAC
CA PKH 6225
6

RELAÇÃ
ÃO DOS VEICUL
LOS DA SECRETA
S
ARIA DE
E OBRAS
S.
01 – CAÇAM
MBA PAC
02
2 – PATRO
OL CASE
03
3 – RETRO
OSCAVADEIRAJCB
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EDITAL
L PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-015-2020
PROCE
ESSO ADM
MINISTRATIIVO Nº PA-111-2019
ANEXO II
MINUT
TA DE DEC
CLARAÇÃO
O DE CONH
HECIMENTO, ATENDIIMENTO
E ACEITA
AÇÃO DE TODAS AS
S CONDIÇÕ
ÕES DO ED
DITAL DE L
LICITAÇÃO
O
USAR PA
APEL TIMBR
RADO DA EMPRESA
E
LICITANTE
E

A empresa _______
_
(no
ome e quallificação e endereço
e
da
d empresa
a) _______,, participante do Proce
esso
licitatório PREGÃO
P
PRESENC
CIAL Nº.P
PP-015-202
20menor preço po
or item, tendo como
c
ob
bjetoCONTR
RATAÇÃO
O DE PES
SSOA JUR
RÍDICA DO
O RAMO DE
D MANUTENÇÃO CORRETIIVA:

PA
ARA OS SERVIÇOS E REPAROS
R
NECESS
SÁRIOS AOS DE
EFEITOS OCORRID
DOS
AC
CIDENTAL
LMENTE OU
O DESGA
ASTE NAT
TURAL, NOS SISTE
EMAS MEC
CÂNICOS,, TAIS COMO,
MO
OTOR, RE
ETÍFICAS,, SUSPEN
NSÃO, HID
DRÁULICA
A, FREIO, INJEÇÃO
O, CAIXA DE CÂMB
BIO,
DIIFERENCIA
AL, DIREÇ
ÇÃO, BAT
TERIA, RA
ADIADOR,, LUZES, CINTO DE
E SEGURA
ANÇA, AL
LÉM
DE
E OUTRO
OS DE ME
ESMA NA
ATUREZA, PARA MANTER
M
E COND
EM
DIÇÕES SEGURAS
S
DE
CIIRCULAÇÃ
ÃO E CO
ONSERVA
AÇÃO DA
A FROTA
A DE VE
EÍCULOS LEVES OFICIAL DA
PR
REFEITUR
RA MUNIC
CIPAL DE APUARE
EMA/BA, PARA
P
O EXERCÍCIO
E
O DE 202
20.Vêm atra
avés
de
esta, declarrar que tem total co
onhecimento
o, atende plenamentte e aceita
a integralm
mente todass as
co
ondições constantes no
o referido Ed
dital de Licitação.
Po
or ser esta a expressão
o da verdad
de, firma a presente.
p
Local e datta
__________
_
__________
__________
__________
__________
___
Nome, qualificação do
d representante legal da empresa
a
natura do rep
presentante
e legal da empresa
e
Assin
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EDITAL
L PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-015-2020
PROCE
ESSO ADM
MINISTRATIIVO Nº PA-111-2019
ANEXO IIII
MINUT
TA DE DECLARAÇÃO
O DE INEXIS
STÊNCIA DE
D MENOR
R NO QUAD
DRO DA EM
MPRESA.
USAR PA
APEL TIMBR
RADO DA EMPRESA
E
LICITANTE
E
A empresa _______
_
(no
ome e quallificação e endereço
e
da
d empresa
a) _______,, participante do Proce
esso
licitatório

P
PREGÃO

PRESENC
CIAL

Nº.P
PP-015-202
20menor

preço

po
or

item,

tendo

c
como

ob
bjetoCONTR
RATAÇÃO
O DE PES
SSOA JUR
RÍDICA DO
O RAMO DE
D MANUTENÇÃO CORRETIIVA:

PA
ARA OS SERVIÇOS E REPAROS
R
NECESS
SÁRIOS AOS DE
EFEITOS OCORRID
DOS
AC
CIDENTAL
LMENTE OU
O DESGA
ASTE NAT
TURAL, NOS SISTE
EMAS MEC
CÂNICOS,, TAIS COMO,
MO
OTOR, RE
ETÍFICAS,, SUSPEN
NSÃO, HID
DRÁULICA
A, FREIO, INJEÇÃO
O, CAIXA DE CÂMB
BIO,
DIIFERENCIA
AL, DIREÇ
ÇÃO, BAT
TERIA, RA
ADIADOR,, LUZES, CINTO DE
E SEGURA
ANÇA, AL
LÉM
DE
E OUTRO
OS DE ME
ESMA NA
ATUREZA, PARA MANTER
M
E COND
EM
DIÇÕES SEGURAS
S
DE
CIIRCULAÇÃ
ÃO E CO
ONSERVA
AÇÃO DA
A FROTA
A DE VE
EÍCULOS LEVES OFICIAL DA
PR
REFEITUR
RA MUNIC
CIPAL DE APUAREM
A
MA/BA, PA
ARA O EX
XERCÍCIO DE 2020.Promovido pela
Prefeitura Mu
unicipal de APUAREM
MA - BA, vem através
s desta, de
eclarar que não possu
ui menor de
e 18
ezoito) anos de idade em seu quadro de fun
ncionários; em trabalho
os perigoso
os; noturnos
s ou insalub
bres,
(de
ne
em menor de 16 (dezessseis) anos em qualqu
uer atividade
e, exceto na
a condição de aprendiz
z, a partir de
d 14
(qu
uatorze) anos. 
Po
or ser esta a expressão
o da verdad
de, firma a presente.
p
Local e datta
_
__________
__________
__________
__________
__________
___
Nome, qualificação do
d representante legal da empresa
a
Assin
natura do rep
presentante
e legal da empresa
e
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EDITAL
L PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-015-2020
PROCE
ESSO ADM
MINISTRATIIVO Nº PA-111-2019
ANEXO IV
V
MODELO PROPOSTA
M
P
A DE PREÇO
OS
LICITANTE
USAR PA
APEL TIMBR
RADO DA EMPRESA
E
E
À
PR
REFEITURA
A MUNICIP
PAL DE APU
UAREMA
Praça Veread
dor Franciscco Pereira, 67 Centro.
AP
PUAREMA–
– BA.
Attt.: Sr. Prego
oeiro,
PR
ROPOSTA DE PREÇO
OS
AL Nº. PP
AS
SSUNTO: PREGÃO
P
P
PRESENCI
P-015-2020menor preçço por Item
m– Constittui o objeto
o do
pre
esente Ediital: CONT
TRATAÇÃ
ÃO DE PE
ESSOA JU
URÍDICA DO RAM
MO DE MA
ANUTENÇ
ÇÃO

CO
ORRETIVA
A: PARA
A OS SE
ERVIÇOS E REPA
AROS NE
ECESSÁR
RIOS AOS
S DEFEIT
TOS
OC
CORRIDO
OS ACID
DENTALME
ENTE OU
O
DESG
GASTE NATURAL
L, NOS SISTEM
MAS
ME
ECÂNICOS, TAIS COMO, MOTOR,
M
RETÍFICA
AS, SUSP
PENSÃO, HIDRÁUL
LICA, FRE
EIO,
BATERIA
INJEÇÃO, CAIXA
C
DE
E CÂMBIO
O, DIFERE
ENCIAL, DIREÇÃO,
D
A, RADIAD
DOR, LUZ
ZES,
CIINTO DE SEGURAN
S
NÇA, ALÉM
M DE OUT
TROS DE MESMA NATUREZ
N
ZA, PARA MANTER EM
CO
ONDIÇÕES SEGUR
RAS DE CIRCULAÇ
C
ÇÃO E CO
ONSERVAÇ
ÇÃO DA FROTA DE
D VEÍCUL
LOS
LE
EVES OFIC
CIAL DA PREFEITU
P
URA MUNIC
CIPAL DE
E APUARE
EMA/BA, P
PARA O EX
XERCÍCIO
O DE
20
020.
No
os termos do Edital de
d Licitação
o, encamin
nhamos nos
ssa Propossta de Preçços, para participação
p
o na
licitação Preg
gão Presenccial acima especificada
e
a, conforme
e abaixo:
ALOR TO
OTAL ÍTE
EM 01 (Conform
me Termo
o de Referencia
R
Anexo I ITEM
M01):
VA
R$
$ xxxxxxxx
xxx (xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx)).
VA
ALOR TO
OTAL ÍTE
EM 02 (Conforme
e Termo de Refferencia Anexo
R$
$ xxxxxxxx
xxx (xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx)).

I

ITEM

02):

Va
alidade destta Proposta
a: 60 (sesse
enta) dias;
Lo
ocal de entre
ega:A entre
ega do obje
eto licitado será
s
no Mun
nicípio de A
Apuarema, E
Estado da Bahia,
B
de fo
orma
imediata, de acordo
a
com
m a solicitaçã
ão da contrratante.
No
os preços acima
a
já esttão incluída
as todas ass despesas diretas e in
ndiretas que impliquem
m ou venha
am a
implicar no cu
umprimento
o da presentte Proposta
a de Preços
s.
Lo
ocal e data....

__________
_
__________
__________
__________
__________
___
Nome, qualificação do
d representante legal da empresa
a
natura do rep
presentante
e legal da empresa
e
Assin
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EDITAL
L PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-015-2020
PROCE
ESSO ADM
MINISTRATIIVO Nº PA-111-2019
ANEXO V
MINUTA
A DE PROC
CURAÇÃO
LICITANTE
USAR PA
APEL TIMBR
RADO DA EMPRESA
E
E
A empresa _______
_
(no
ome e quallificação e endereço
e
da
d empresa
a) _______,, participante do Proce
esso
licitatório PR
REGÃO PR
RESENCIAL
L de nº.PP
P-015-2020
0menor pre
eço por Item, tendo como ob
bjeto:

CO
ONTRATA
AÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
J
A DO RAM
MO DE MANUTENÇÃ
ÃO CORRE
ETIVA: PA
ARA
OS
S SERV
VIÇOS E REPA
AROS NECESSÁR
RIOS AO
OS DEF
FEITOS OCORRID
DOS
AC
CIDENTAL
LMENTE OU
O DESGA
ASTE NAT
TURAL, NOS SISTE
EMAS MEC
CÂNICOS,, TAIS COMO,
MO
OTOR, RE
ETÍFICAS,, SUSPEN
NSÃO, HID
DRÁULICA
A, FREIO, INJEÇÃO
O, CAIXA DE CÂMB
BIO,
DIIFERENCIA
AL, DIREÇ
ÇÃO, BAT
TERIA, RA
ADIADOR,, LUZES, CINTO DE
E SEGURA
ANÇA, AL
LÉM
DE
E OUTRO
OS DE ME
ESMA NA
ATUREZA, PARA MANTER
M
E COND
EM
DIÇÕES SEGURAS
S
DE
CIIRCULAÇÃ
ÃO E CO
ONSERVA
AÇÃO DA
A FROTA
A DE VE
EÍCULOS LEVES OFICIAL DA
PR
REFEITUR
RA MUNIC
CIPAL DE
E APUARE
EMA/BA, PARA O EXERCÍC
CIO DE 2020.
2
Neste ato
rep
presentada pelo Sr. __
_____(nome
e e qualifica
ação do rep
presentante legal da em
mpresa)___
__________
_, na
qu
ualidade de
e ______(ffunção que
e o repressentante ocupa
o
na empresa)
e
_
_________
____, confo
orme
__
___(docume
entos que dá
d poderes para o rep
presentante
e nomear Procurador)
P
_____, nom
meia como seu
Procurador o portador desta, Sr. __
___(nome, qualificação
o e endereço do Proccurador)___
____, para o fim
esspecífico de
e representar a empre
esa junto ao
a Município de APUA
AREMA (BA
A), na Ses
ssão pública
a da
licitação PRE
EGÃO PRE
ESENCIAL acima
a
identificado e demais
d
procedimentoss correlatos
s, podendo dito
Procurador assinar docu
umentos, apresentar recursos
r
e desistir deles, aprese
entar Propostas de Pre
eços
esscritas e lan
nces verbaiss, apresenta
ar razões e contra-raz
zões, negocciar, firmar ccompromiss
sos, dar ciê
ência
e concordânccia em neg
gociações, tomar
t
decissões, assin
nar contrato
os, podendo
o, enfim, tu
udo praticarr em
no
ome do outo
organte, parra o bom e fiel cumprim
mento do prresente man
ndato.
Local e datta
__________
_
__________
__________
__________
__________
___
Nome, qualificação do
d representante legal da empresa
a
Asssinatura do
o representa
ante legal da
d empresa
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EDITAL
L PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-015-2020
PROCE
ESSO ADM
MINISTRATIIVO Nº PA-111-2019
ANEXO VI
V

M
MINUTA
DE CONTRAT
TO DE PRE
ESTAÇÃO DE
D SERVIÇ
ÇOS
C
CONTRATO
O N.º ___/2
2020.
“CONTRA
ATO QUE, E
ENTRE SI, CELEBRA
AM A
PREFE
EITURA MU
UNICIPAL D
DE APUAR
REMA - BA E A
EMPRESA XXXX
XXXXX, VISANDO CONTRATAÇ
ÇÃO

DE PESSOA JURÍDIC
CA DO RAMO DE
UTENÇÃO
O
CORR
RETIVA:
MANU
PARA
OS
SERV
VIÇOS E REPAROS
R
S NECESS
SÁRIOS AOS
A
DEFEITOS OC
CORRIDOS
S ACIDE
ENTALMEN
NTE
D
E NATUR
RAL, NOS
S SISTEM
MAS
OU DESGAST
MECÂ
ÂNICOS,
TAIS
COMO,,
MOT
TOR,
RETÍF
FICAS,
SÃO,
HIDRÁULI
H
ICA,
SUSPENS
FREIO
O, INJEÇ
ÇÃO, CA
AIXA DE CÂMB
BIO,
DIFER
RENCIAL,
DIR
REÇÃO,
BATER
RIA,
RADIA
ADOR, LU
UZES, CIN
NTO DE SEGURAN
S
NÇA,
ALÉM
M DE OUT
TROS DE
E MESMA NATURE
EZA,
PARA
A MANTER
R EM CONDIÇÕES SEGURAS
S
S DE
CIRCU
ULAÇÃO E CONSE
ERVAÇÃO
O DA FRO
OTA
DE
OS
LEV
VES
OF
FICIAL
VEÍCULO
DA
M
AL DE APUAREMA//BA,
PREFEITURA MUNICIPA
PARA
A O EXERC
CÍCIO DE 2
2020.”
A PR
REFEITURA
A MUNICIP
PAL DE APUAREM
MA - BAH
HIA. Aqui denominad
da contrata
ante,
rep
presentada neste ato peloo
p
Senhor Prefeito Municipal o Sr. RAIVA
AL PINHEIR
RO DE OLIV
VEIRA, Pre
efeito
Mu
unicipal, portador da ca
arteira de Id
dentidade RG
R 4.543.67
76-27, emitida pela SS
SP/BA e CP
PF 475.403.62553
3, residente
e e domiciliado na Rua
R
7 de Setembro, 49 – centro – Apua
arema-BA.,e da Emp
presa
na XXXXXX
XX
XXXXXXXX
XXXXXXX, Localizada
L
XXXXXXXX
XXXX, e reg
gistrada sob
b CNPJ: XX
XXXXXXXX
XXXX
ne
este ato re
epresentado
o (a) pelo Sr (a) XXXXXXXXX
X
XXXXXX, portador d
da Cédula de Identid
dade
XX
XXXXXXXX
XXXXXX e CPF:
C
XXXX
XXXXXXXX
XXXX, dorav
vante denominado CO
ONTRATAD
DO(A), estão de
accordo com as
a seguintess cláusulas e condiçõe
es seguintes
s:
1.

DO
O OBJET
TO : CON
NTRATAÇ
ÇÃO DE PESSOA JURÍDIC
CA DO R
RAMO DE
E MANUTENÇÃO
CORR
RETIVA: PARA
P
OS
S SERVIÇO
OS E REP
PAROS NECESSÁR
N
RIOS AOS
S DEFEITOS OCOR
RRIDOS
ACID
DENTALME
ENTE OU
U DESGAS
STE NAT
TURAL, NOS
N
SISTEMAS MECÂNICO
OS, TAIS COMO,
MOTO
OR, RETÍFICAS, SUSPENS
S
SÃO, HID
DRÁULICA
A, FREIO,, INJEÇÃ
ÃO, CAIXA
A DE CÂMBIO,
DIFER
RENCIAL,, DIREÇÃ
ÃO, BATER
RIA, RAD
DIADOR, LUZES,
L
C
CINTO
DE SEGURA
ANÇA, AL
LÉM DE
OUTR
ROS DE MESMA
M
NA
ATUREZA
A, PARA MANTER
M
EM
E CONDIIÇÕES SE
EGURAS DE
D CIRCULAÇÃO
E CO
ONSERVAÇ
ÇÃO DA FROTA
F
DE
E VEÍCUL
LOS LEVE
ES OFICIA
AL DA PRE
EFEITURA
A MUNICIP
PAL DE
APUA
AREMA/BA
A, PARA O EXER
RCÍCIO DE
E 2020. Conforme
C
e descrito
o no Ane
exo I (Terrmo de
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Referrência/Pro
ojeto Básic
co) do Ed
dital de Lic
citação PP
P-015-2020, Processo Admin
nistrativo PA-111P
2019..
Parrágrafo único – As quantidades
s são estim
madas em função de possível n
necessidad
de, não imp
plicando
em
m obrigação de serem
m solicitada
as em sua totalidade..
2. DOTAÇÃO
D
ORÇAMEN
NTÁRIA
2.1. As despessas para o pagamento
o deste contrato correrrão por contta dos recursos da Dotação Orça
amentária
a seguir
s
espe
ecificada.
Un
nidade: 02.02.001 – SECRETARIA MUNICIP
PAL DE AD
DMINISTRA
AÇÃO E FIN
NANÇAS
Prrojeto/Atividade: 2.008
8 – Gestão da Secreta
aria de Adm
ministração e Finanças
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 00
0
Un
nidade: 02.03.001 – SECRETARIA DE EDU
UCAÇÃO, CULTURA,
C
ESPORTE E LAZER
Prrojeto/Atividade: 2.017
7– Manuten
nção do Tra
ansporte Es
scolar
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 01 / 04 / 15 / 19 / 22
Prrojeto/Atividade: 2.019
9 - Gestão da Secretaria de Educ
cação
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 01

Un
nidade: 02.04.001 – SECRETARIA DE OBR
RAS E SERV
VIÇOS PÚB
BLICOS
Prrojeto/Atividade: 2.027
7–Gestão da
d Secretaria de Obras
s e Serviçoss Públicos
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 00
0
Un
nidade: 03.01.001 – FUNDO MUN
NICIPAL DE SAÚDE
Prrojeto/Atividade: 2.038
8 - Desenvo
olvimento das
d Atividad
des da Atenção Básica e Saúde
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 02
2 / 14
Prrojeto/Atividade: 2.046
6 - Gestão das Ações e Serviços Públicos de
e Saúde
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 02
2 / 14
Un
nidade: 04.01.001 – FUNDO MUN
NICIPAL DE ASSISTÊ
ÊNCIA SOC
CIAL
Prrojeto/Atividade:2.065
5 - Gestão do
d Fundo Municipal
M
de
e Assistência
a Social
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 00
0 / 29
3. PREÇO
P
E CONDIÇÕE
C
ES DE PAGAMENTO
3.1. O valor total deste co
ontrato é de
e R$
(
)
dos na pro
oposta do Contratado
o já estão inclusos ttodos os custos
c
e despesas
d
3.2. Nos preçços ofertad
de
ecorrentes de
d transporttes, seguro
os, impostoss, taxas de qualquer natureza e o
outros quais
squer que, direta ou
ind
diretamente
e, impliquem
m ou venham
m a implica
ar no fiel cum
mprimento deste
d
instru
umento.
3.3. O pagamento será realizado
r
de
e forma me
ensal, até o vigésimo dia do mêss, de acord
do com as planilhas
em
mitidas pela
a secretaria
a Municipal de Adminisstração, ap
purados com
m base na proposta de
d preço un
nitário da
CO
ONTRATAD
DA, parte in
ntegrante de
este processso, median
nte a aprese
entação do documento
o fiscal atesstado por
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Se
ervidor Mun
nicipal comp
petente. O recibo com
mprovante da
d execuçã
ão deverá sser encamiinhado a Secretaria
S
Mu
unicipal de Finanças da Prefeitura
a Municipal,, para emiss
são de emp
penho.
3.4
4. Quando houver errro de qualquer naturreza na em
missão da Nota Fisccal/Fatura, o documento será
imediatamentte devolvido
o para subsstituição e/o
ou emissão de Nota de
e Correção, ficando esttabelecido que
q esse
inttervalo de te
empo não será
s
conside
erado para efeito de qu
ualquer rea
ajuste ou atu
ualização do valor conttratual.
4. FORMA
F
DE
E EXECUÇÃ
ÃO DA PRE
ESTAÇÃO DE SERVIÇ
ÇOS
4.1. O Regime
e de Execuçção do pressente Contra
ato será o de
d Empreite
eira por Preços Unitário
os.
4.2. A execuçção do Con
ntrato deverrá ser acom
mpanhada e fiscalizad
da por um representante do Con
ntratante,
esspecialmente designad
do, que ano
otará em registro próprrio todas ass ocorrências relacionadas ao Co
ontrato e
de
eterminará se
s necessárrio a regularização dass falhas obs
servadas.
4.3. O Contrattante rejeita
ará, no todo
o ou em parrte, qualque
er proposiçã
ão do fornecimento em
m desacordo
o com as
esspecificaçõe
es da licitaçã
ão e dispossição deste Contrato.
5. VIGÊNCIA
V
DO CONTR
RATO
5.1. O prazo do presente contrato
o é XXXXX
XXX até 31/12/2020, a partir da sua assinatura, pode
endo ser
pro
orrogado, desde
d
que observada
as às dispo
osições do art. 57 da
a Lei 8.666
6/93, por ig
guais e su
ucessivos
pe
eríodos.
6. OBRIGAÇÕ
O
ÕES DA CO
ONTRATAD
DA
6.1. A CONTR
RATADA OB
BRIGA-SE À:
À
e os serviço
os contratados nas co
ondições fixadas neste
e Contrato in
nclusive no
o anexo I
a) Executar diretamente
o Edital.
do
b)
Arcar com todas as despessas e custo
os seja refe
erentes a trransporte, ccombustíve
eis, substitu
uições de
pe
eças, encarg
gos sociaiss e trabalhisstas, segurros, taxas, impostos e quaisquer outros, dirreta e indire
etamente
rellacionados com o obje
eto do prese
ente Contratto;
c)
Arcar com todo e qualquer dano
d
ou pre
ejuízo físico
o e material causado a
ao Contratan
nte e/ou a terceiros,
t
incclusive por seus
s
empre
egados, com
mo também
m em decorrrência de errro ou imperícia na exe
ecução dos serviços
co
ontratados;
d)
er, durante toda a exxecução do
o contrato, todas as condições de habilita
ação e qua
alificação
Mante
exxigidas na liccitação;
e)

Atende
er com pressteza às recclamações sobre a qua
alidade doss produtos a serem forn
necidos;

Permittir que os prepostos
p
d Contrata
do
ante, especiialmente de
esignados, acompanhe
em todas as
a etapas
f)
do
o fornecimen
nto dos matteriais, para
a os fins pre
evistos nestte contrato;
g)
Aceita
ar acréscimo
os ou suprressões, me
ediante soliicitações, por
p escrito, nas mesmas condiçõ
ões deste
Co
ontrato, até o limite de
e 25% (vintte e cinco por
p cento) do valor inicial, conforme previstto no art. 65
6 da Lei
8.6
666/93;
7. OBRIGAÇÕ
ÕES DA CO
ONTRATAN
NTE
7.1. Além das obrigaçõess já prevista
as no presen
nte contrato
o, a Contrattante obriga
a-se à:
a)

p
conferir, fiscalizarr, apontar fa
alhas e atesstar a execu
ução do con
ntrato;
Designar prepostos para

b)

n prazos indicados, os
o pagamen
ntos devidos à Contratada;
Efetuar, nos

c)

Notificar por
p escrito, à Contratad
da, quando da aplicaçã
ão de multa
as previstas neste conttrato;
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d) Publicar o resumo do
o Contrato e os Aditam
mentos que houver, na
a Imprensa Oficial até o 5º (quinto
o) dia útil
do
o mês segu
uinte ao da
a sua assin
natura conttanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da
a referida
asssinatura, co
onforme art. 81, §1º da
a Lei 8.666/93.

8. DAS
D
PENA
ALIDADES
8.1. O descum
mprimento, parcial ou total, de qualquer
q
da
as cláusulass contidas no contrato
o, sem justtificativas
acceita pelo órgão
ó
ou entidade pro
omotor da licitação, sujeitará
s
a Contratada
a às sançõe
es previstas na Lei
Fe
ederal nº. 10.520/02 e na Lei 8.6
666/93, garrantida a prrévia e à ampla
a
defessa em proc
cesso administrativo
ap
plicar as seg
guintes sançções:
8.1.1. Advertê
ência escrita
a, com o intuito de reg
gistrar o comportamen
nto inadequado da CO
ONTRATADA
A, sendo
cabível apena
as em falha
as leves que
e não acarre
etem prejuíz
zos graves ao municíp
pio.
8.1.2.A multa será
s
gradua
ada de acorrdo com a gravidade
g
da infração, nos seguintes limites máximos:
m
I – 5% (dez por cento) sobre
s
o valo
or do contra
ato em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,
de
entro de 5 (ccinco) dias úteis
ú
contad
dos da data
a de sua convocação;

II - 0,3% (trêss décimoss por cento
o) sobre o valor do contrato
c
ao
o dia, até o trigésimo
o dia de atraso, no
aso da Licittante deixa
ar de presttar os serviços;
ca
III - 0,7% (sete
e décimos por cento) sobre o vallor do contrrato ao dia de atraso, no caso da
a Licitante deixar
d
de
pre
estar os serrviços licitad
dos, por cad
da dia subsseqüente ao
o trigésimo.
8.1.3. Suspenssão temporrária de partticipação em
m licitação e impedime
ento de contratar com a Administrração por
pra
azo não sup
perior a 05 (cinco) ano
os;
8.1.4. Declaração de inidoneidade para
p
licitar ou
o contratarr com a Adm
ministração
o Pública en
nquanto perrdurarem
oss motivos de
eterminante
es da puniçção ou até que
q seja prromovida a reabilitação perante a própria au
utoridade
ão pelos
qu
ue aplicou a penalidad
de, que se
erá concedida sempre que o con
ntratado re
essarcir a Administraç
A
pre
ejuízos resu
ultantes e após
a
decorrido o prazo da sanção aplicada co
om base no
o subitem anterior.
8.2. As sançõ
ões prevista
as nos sub
bitens 8.1.1
1, 8.1.3 e 8.1.4
8
poderão ser ap
plicadas jun
ntamente co
om a do
subitem 8.1.2
2, facultada a defesa prrévia do inte
eressado, no
n processo
o, no prazo de 05 (cinc
co) dias úteiis.
8.3. Os atos administrativ
a
vos de aplicação das sanções se
erão publiccados resum
midamente no Diário Oficial
O
do
Mu
unicípio, exceto quando se tratar de
d advertên
ncia eeou multa.
9. DA
D RESCIS
SÃO
A inexecução,, total ou parcial,
p
do Contrato
C
en
nseja a sua
a rescisão, com as co
onseqüências contratu
uais e as
pre
evistas na Lei
L nº. 8.666
6/93.
O Contratante
C
e poderá re
escindir administrativa
amente o Contrato
C
na
as hipótese
es previstas
s no art. 78
8 da Lei
8.6
666/93.
Parrágrafo Únicco – Nas hiipóteses de
e rescisão com
c
base no
os incisos I a XI do artt. 78 da Lei 8.666/93, não
n cabe
ao
o Contratado
o direito e qualquer
q
ind
denização.
11 . DAS ALT
TERAÇÕES
S
11.1. O presente contrato
o poderá se
er alterado mediante Termo
T
Aditiivo na form
ma do Inciso
o I do art. 65
6 da Lei
Fe
ederal nº. 8.666/93.
11.2. O preço
o estabeleccido será fixo
f
e irrea
ajustável, garantindo-s
g
se, todavia, a manute
enção do equilíbrio
e
ecconômico fin
nanceiro, no
os termos do
d Artigo 65
5, da Lei Fe
ederal nº 8.666/93, me
ediante requ
uerimento formal
f
da
pro
otocolado pela
p
proponente vencedora, devidamente ins
struído, com
m a comprovvação do au
umento doss custos;
11.2.1. A prop
ponente ven
ncedora fica
a obrigada aos acréscimos e sup
pressões qu
ue se fizerem necessária, até o
lim
mite de 25%
% (vinte e cin
nco por cen
nto) do valorr atualizado
o do contrato.
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11.2.2. Os prreços unitá
ários pode
erão ser re
eajustados mediante comprova
ação de au
umento de preços,
tom
mando porr base os valores/cus
v
stos embuttidos no prreço total de
d cada item
m, (Transp
porte, Mão de
d Obra,
Pe
eças e mate
eriais).
11.2.3. Os reajustes solicitados, ta
anto para menos
m
com
mo para ma
ais, serão a
analisados pela Secre
etaria de
Ad
dministração
o e setor de Comp
pras da Prefeitura, que
q
ficará responsávvel em ela
aborar o Processo
P
Ad
dministrativo
o com os re
espectivos cálculos, planilhas
p
e pesquisa
p
de mercado,, que comp
provem a le
egalidade
do
os reajustess.
12.COBRANÇ
ÇA JUDICIA
AL
As importância
as devidas pela Contra
atada serão
o cobradas através de
e processo d
de execuçã
ão, constituiindo este
Co
ontrato, titullo executivo
o extrajudiccial, ressalvvada a cobrrança direta
a, mediante retenção ou
o compenssação de
cré
éditos, sempre que posssível.
13. CONDIÇÕ
ÕES GERAIS
a) Na execução deste contrato
c
aplicar-se-á a Lei nº 8.6
666/93 e altterações, e ainda os preceitos gerais
g
do
dirreito público
o, os princíp
pios da teorria geral doss contratos e as dispossições de direito privad
do.
b) A declaraçção de nulid
dade deste
e contrato opera
o
retro
oativamente
e impedindo
o os efeitos
s jurídicos que ele,
ord
dinariamentte, deveria produzir, além de descconstituir os
s já produzidos.
C) Os casos omissos se
erão resolvidos à luz da
d Lei nº 8.666/93 e su
uas alterações, recorre
endo-se à analogia,
a
ao
os costumess e aos princípios gera
ais do direito
o.
CLÁ
ÁUSULA DÉCIMA
D
– FORO
F
As partes Con
ntratantes elegem o Fo
oro da Cidad
de de Jequié – BA, co
omo único e competentte para reso
olver
qu
uaisquer que
estões oriun
ndas deste Contrato.
E, por achare
em de com
mum e perfe
eito acordo
o, lavrou-se
e o presentte Contrato aos XX dias do mêss de
XX
XXXXXXX de
d 2020, na
a presença da testemu
unhas abaix
xo assinada
as, em três vias de igual teor e pa
ara o
me
esmo efeito
o, sendo tod
das as folha
as rubricada
as e devidam
mente assin
nadas, Destas vias, du
uas se destiinam
à Contratante
C
e e uma à Contratada.
C

___
__________
__________
_______
RA
AIVAL PINH
HEIRO DE OLIVEIRA
O
PREFEIT
TO MUNICIP
PAL

TES
STEMUNHA
AS:
1- _______
_________
_________

__
__________
__________
_________
_____
XXXXXXXX
X
XXXXXXXX
XXXXXX
- Contratado (a
a) -

2- __________
_
__________
______

PUBLICA
AÇÃO

PARECER JUR
RÍDICO

No
os termos do parágrafo
o único art. 61 da Lei
Fe
ederal
nº.
8.666/93
EFEITURA
a
PRE
MU
UNICPAL DE APUA
AREMA pu
ublica o
pre
esente conttrato em lo
ocal apropriiado para
qu
ue seja da
ado o fiel cumprimento para
pro
odução dos
s seus efeito
os de direito
o.

O presen
nte contrato
o preenche
e todos os
s requisitoss
legais, es
stando em conformidade com as normass
vigentes.
Apuarema
a-BA,
de
e de 2020.

Ap
puarema-BA
A,
de de
e 2020.
__
___________
__________
________
No
ome do Serv
vidor
RG
G:

_________
_
__________
__________
__
Advogado:
OAB /
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RE
ESUMO DO
O INSTRUM
MENTO CON
NTRATUAL
L N°. ___/2020.
ES
SPÉCIE
RE
ESUMO DO
O OBJETO

: PRES
STAÇÃO DE
D SERVIÇOS
: CO
ONTRATAÇ
ÇÃO DE PESSOA
A

JURÍD
DICA DO RAMO DE
MA
ANUTENÇ
ÇÃO COR
RRETIVA: PARA OS
O SERVIÇOS E REPAROS
R
S NECESS
SÁRIOS AOS
A
DE
EFEITOS OCORRID
DOS ACID
DENTALME
ENTE OU DESGAS
STE NATU
URAL, NO
OS SISTEM
MAS
RETÍFICA
ME
ECÂNICOS, TAIS COMO, MOTOR,
M
AS, SUSP
PENSÃO, HIDRÁUL
LICA, FRE
EIO,
INJEÇÃO, CAIXA
C
DE
E CÂMBIO
O, DIFERE
ENCIAL, DIREÇÃO,
D
A, RADIAD
DOR, LUZ
ZES,
BATERIA
CIINTO DE SEGURAN
S
NÇA, ALÉM
M DE OUT
TROS DE MESMA NATUREZ
N
ZA, PARA MANTER EM
CO
ONDIÇÕES SEGUR
RAS DE CIRCULAÇ
C
ÇÃO E CO
ONSERVAÇ
ÇÃO DA FROTA DE
D VEÍCUL
LOS
LE
EVES OFIC
CIAL DA PREFEITU
P
URA MUNIC
CIPAL DE
E APUARE
EMA/BA, P
PARA O EX
XERCÍCIO
O DE
20
020.Conforrme descrito no Anex
xo I (Termo de Referrência/Projjeto Básico
o) do Edita
al de Licita
ação
PP
P-015-2020, Processo
o Administrrativo PA-1
111-2019.
CRÉDIT
TO DA DESPESA
:
Un
nidade: 02.02.001 – SECRETARIA MUNICIP
PAL DE AD
DMINISTRA
AÇÃO E FIN
NANÇAS
Prrojeto/Atividade: 2.008
8 – Gestão da Secreta
aria de Adm
ministração e Finanças
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 00
0
ESPORTE E LAZER
Un
nidade: 02.03.001 – SECRETARIA DE EDU
UCAÇÃO, CULTURA,
C
Prrojeto/Atividade: 2.017
7– Manuten
nção do Tra
ansporte Es
scolar
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 01 / 04 / 15 / 19 / 22
Prrojeto/Atividade: 2.019
9 - Gestão da Secretaria de Educ
cação
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 01
Un
nidade: 02.04.001 – SECRETARIA DE OBR
RAS E SERV
VIÇOS PÚB
BLICOS
Prrojeto/Atividade: 2.027
7–Gestão da
d Secretaria de Obras
s e Serviçoss Públicos
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 00
0
Un
nidade: 03.01.001 – FUNDO MUN
NICIPAL DE SAÚDE
Prrojeto/Atividade: 2.038
8 - Desenvo
olvimento das
d Atividad
des da Atenção Básica e Saúde
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 02
2 / 14
Prrojeto/Atividade: 2.046
6 - Gestão das Ações e Serviços Públicos de
e Saúde
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 02
2 / 14
Un
nidade: 04.01.001 – FUNDO MUN
NICIPAL DE ASSISTÊ
ÊNCIA SOC
CIAL
Prrojeto/Atividade:2.065
5 - Gestão do
d Fundo Municipal
M
de
e Assistência
a Social
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
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Quinta-feira
30 de Abril de 2020
25 - Ano - Nº 1774

Apuarema



Fo
ontes de Re
ecursos: 00
0 / 29
Va
alor Total do
d Contrato
o
: xxxxxxxx
Vig
gência do Contrato
: De xxxxxxxAte3
x
31/12/2020
As
ssina Pelo Contratantte: RAIVAL
L PINHEIRO
O DE OLIVE
EIRA
Em
mpresa Contratada
:xxxxxxxx
As
ssina Pela Contratada
a
: xxxxxxxx
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