PREGÃO PRESENCIAL - N." 023/2019
O MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, através do Pregoeiro Oficial, designado pelo Decreto
n° 01 de 01 de janeiro de 2019, toma público que, realizará licitação na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO por lote. A presente licitação
reger-se-á pela Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002 e legislação pertinente, e
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.° 8.666/93, e pelas condições
previstas neste Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 113/2019
DATA DE ABERTURA: 04/06/2019
HORÁRIO: 10:00 Hs.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE - ITAJUÍPE - BA.

©

1. REGÊNCIALEGAL
1.1 Lei Federal n°10.520/02;
1.2 Lei Federal n° 8.666/93 na sua atual redação,subsidiariamente.
1.3 Lei Complementar n°123/2006

2 - DOOBJETO
2.1 A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada em
Serviço de Publicação em Jornal de Grande Circulação e jornal de circulação
Regional, Diário Oficial próprio do município, assinado digitalmente, atendendo as
normas do ICP - Brasil, em conformidade com a MP 2.22018,24 de agosto de 2001,
e a Locação de sistema para cumprir a Leis ns° 8.666/93, 9755/98, 10.520/02,
12.527/11 e LC 131/09 e MP n° 2.200-2/01, para o cumprimento da Lei de Acesso à
Informação.
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2.2 A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas
condições e den.tro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nas compras, até 25% (vinte. e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e as supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes, na formados
§§ ].° e 2.° do art. 65 da Lei 8.666/93.
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DEPARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que atendam as condições
previstas neste edital e apresentem os documentos na foma do art. 32 da Lei8.666/93.
3.2 Será vedada a participação de pessoas jurídicas nas seguintessituações:
3.2.1 Declaradas inidôneas ou suspensas para licitar e contratar com a Administração,
por ato do PoderPúblico.
3.2.2 Estejam sob falência, concorílatm dissoluções ouliquidações.
yj
3.2.3 Reunidas sob a forma deconsórcio.
=q"'d'"das nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9° da Lei
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PODEÈI EXECUTIVO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA
DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1 Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a
realização desta licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de
Preços (Envelope n.° 01) e os Documentos de Habilitação (Envelope n.° 02)
devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte
externa os seguintes dizeres:

€

ENVELOPE N." 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL - N? 023/2019
ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - N.° 023/2019
4.2 A declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital, conforme Anexo III, deverá ser apresentada por fora
do Envelope n.° 01 Proposta de Preços, juntamente com a Carta de Credenciamento ou
outro documento conforme item 5.3.
5 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES:

C

5.1 Para participar só poderá deliberar em nome do proponente, formulando
ofertas/lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame,
o
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório junto ao(a) Pregoeiro(a), devendo, ainda, no ato de entrega dos
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.
5.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular ou Carta de Credenciamento (Anexo II), com poderes para
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações
em'°Proposta"
decorrênciae de
tal investidura.
envelopes de
"Documentos
de Habilitação", acompanhado do contrato l K/
5.3 O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue separado dos
social ou estatuto da licitante, o qual fará parte integrante dos documentos de
habilitação.
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E Cç)NTRATOS
3.2.5 Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária ou. ainda, penalidade
imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88
da Lei 8666/93.
3.2.6 Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo
subcontratado, como dirigente, acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, ou controlador ou responsável técnico, consoante o art. 9° da
Lei 8.666/93.
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
5.4 Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de
licitantes retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e
em unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão.
5.5 A ausência do representante da licitante, quando convocado, o impedirá de formular
lances e manifestar a intenção de recurso.
5.6 Quando na firma ou denominação social da Microempresa - ME ou da Empresa de
Pequeno Porte - EPP não constar, respectivamente, as abreviações "ME" ou "EPP",
juntamente com o credenciamento, será exigid& para fins de aplicação do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06, a comprovação de tal
enquadramento, a apresentação de um dos seguintes documentos:
a) Declaração emitida pela Receita Federal.
b) Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, relativa ao último exercício
social, já exigível.
C) Declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da Lei, o seu enquadramento
como Microempresa - ME e ou Empresa de Pequeno Porte - EPP,

C
6 - DA PROPOSTA
6.1 A proposta deverá ser elaborada na foma do Anexo I do Pregão, preenchida por
meio mecânico ou informatizado, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas,
indicando o objeto ofertado de forma clara e inequívoca,, rubricada em todas as folhas,
carimbada e assinada na última pelo titular ou representante legal, contendo:

C

a) Razão Social, carimbo do CNPJ, telefone/fax/contato da empresa.
b) Preço unitário para cada item expresso em moeda nacional, inclusas todas as
despesas com tributos, frete, seguros e quaisquer outras que forem devidas, conforme
Anexo I do edital.
C) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.
d) O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada pelo órgão solicitante.
e) O prazo da contratação é de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da Ordem de
Serviço, Nota de Empenho ou documento equivalente, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do
art. 57 da Lei n° 8.666/93.
f) A licitante deverá juntar à proposta de preços, dados do representante legal com
poderes para assinatura do contrato conforme Anexo V.
g) Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso.
Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário.
h) A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros, treinamento e
demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às
especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.
i) Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado
adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha
expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
j) Os tributos. emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais e custos que
sejam devidos em decorrência direta ou indireta do objeto desta licitação, serão de
exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

7- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
7.1 O critério de julgamento será o de menor preço global por LOTE
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7.2 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajom
licitante cuja proposta contiver o menor preço desde que tenham sido atendidas as
condições deste Pregão.
7.3 Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem as exigências deste
edital elou consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados, assim considerados
aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado à época da licitação, para execução
do objeto do contrato, observando-se os critérios definidos na Lei 8.666/93.
7.4 No caso de empate entre duas ou mais Propostas de Preços, e depois de obedecido o
disposto no art. 3°, § 2°, da Lei Federal n°. 8.666/93, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados, vedado qualquer outro processo.
7.5 Na hipótese da constatação de erros de somas elou produtos nas planilhas
apresentadas, o Pregoeiro procederá a correção dos cálculos, adotando os preços
unitários da licitante e os quantitativos da planilha, passando o resultado a ser o novo
preço global da Proposta de Preços.
7.6 Não será causa de desclassificação a irregularidade formal que não afete o conteúdo
das propostas ou não impeçam o seu entendimento.
7.7 Quando todas as propostas forem desclassificadas ou quando todas as propostas
classificadas forem inabilitadas a Comissão poderá fixar o prazo de 3 (três) dias úteis
para que as licitantes, querendo. apresentem novas propostas ou documentação.
escoimadas das causas que ocasionaram a desclassificação.

8 - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
'~

Órgão

Unidade
Orçamentária

projeto
Atividade

i

03.04.00
Sec, Mun. de

03.04.04
Sec. Mun. de

20.1.3
Manutenção dos

3.3.9.0.39.00
Outros Serviços de

Administração

Admirústração e

Serviços de Adm.

Tenceiros Pessoa

e Finanças

Finanças

Elemento Despesa Fonte de Recurs
00

$:/

:m%%s

Jurídica

9 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 02
9.1 Os documentos necessários à habilitação, deverão estar com prazo vigente, à
exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia sujeita à confirmação, e
autenticidade pelo Pregoeiro Oficial, por Cartório competente, ou ain&L publicados em
órgão da Imprensa Oficial.
9.2 Será considerada habilitada a licitante que preencher as condições de participação
descritas no neste instrumento e apresentar os documentos enumerados a seguir:
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9.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou
inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
C) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
fimcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.2.2 REGULARIDADE FISCAL
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a) Prova de regularidade com as fazendas Federal e Municipal da sede ou domicílio da
licitante.
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débito/CND.
C) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF.
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
e) Cópia do Certificado Assinatura digital, Certificado Digital E-CNPJ, emitido pela
autoridade certificadom
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa - CNDT.

923 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

C

a) Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito publico, comprovando
que a licitante prestou ou esta prestando serviços compatíveis em característica,
quantidade e prazo com o objeto desta licitação.
b) Comprovação de propriedade intelectual dos softwares ou comprovação da
representatividade do proprietário originário dos softwares pelo licitante, através
de registro junto ao órgão competente, qual seja INPI, nos termos da legislação
em vigor.
c) Comprovação de assinatura digital, atendendo as normas do ICP - Brasil, em
conformidade com a MP 2.200-2, 24 de agosto de 2001.
d) A licitante vencedora deverá migrar as publicações, do Diário Oficial municipal
eletrônico, a partir da data que administração solicitar, ou seja,, será realizada a
migração e o aproveitamento de todas as publicações dos sistemas em uso, de
uma data até a data de execução do novo sistema, sendo essas publicações
arquivadas e disponibilizadas às visualizações no sistema da contratante e não
mais no sistema do anterior prestador de serviços. Essa migração não terá custo
algum para a Prefeitura Municipal.
9:2.4 QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
'
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
a) Certidão Negativa de Falência OIl Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 60 dias, anteriores à data fixada
para a sessão de abertura da licitação.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que
deverão trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do
contador ou de outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, Com a emissão do DHP (Declaração de habilitação
Profissional);
c) Comprovação de capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido equivalente a 10%
do valor da proposta. A comprovação deverá ser feita mediante apresentação de
documento assinado por profissional legalmente habilitado e levará em conta a data
da apresentação da proposW admitida a atualização para esta data através de índices
oficiais, e dispensado quando for o caso de entidades sem fins lucrativos.

C

9.2.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante,
devidamente identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7°
da Constituição Federal, conforme modelo Anexo IV.
10- DA SESSÃO DO PREGÃO

C

10.1 A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital,sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes
do horário previsto pam a sua abertur& e desenvolver-se-á de acordo com o roteiro
estabelecido neste Capítulo.
10.2 Abertura da sessão pelo Pregoeiro, após o que, não mais serão admitidos novos
proponentes.
10.3 Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na foma do
item 53 deste Edital.
103.1 Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo.
10.4 Recolhimento dos envelopes "proposta" e "documentos de habilitação".
10.5 Abertura dos envelopes "proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados.
10.6 Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado
no Edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido.
10.6.1 Na classificação das propostas, serão considerados, para fins de apuração do
menor preço, os custos acessórios e encargos tributários incidentes sobre o preço para os
serviços.
10.7 Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais.
10.8 Rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário o
=onvocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os
valores ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando
com a ofertante do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O
primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor
preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas,
que definirá a seqüência dos lances seguintes.
10.8.2 O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 10.8.1,
quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será
mantido o último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas.
Praça Adonias Filho, NL 16 - Centro CEP: 45.630-000 Itajuípe - Bahia
TEL./FAX.: (73) 3238-1712 E-MA|L: LlaTArTAjU|pE@HcmvlAILcoM

êL

C

Processo: 18227e19 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR - 20/08/2019 17:08:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9349861-fc2a-4b86-aef4-55bce658f8e3

C

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
10.9 Ordenamento das empresas por preço.
10.10 Análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao
objeto e valor, devendo o Pregoeiro decidir motivadamente a respeito.
10.10 Negociação direta com o proponente de menor cotação, pam a obtenção de
melhor preço, se for o caso. E declarando Vencedor ProvisÓrio.
10.10.1AMOSTRA DO SOFTWARE
10.10.1.1. O vencedor provisório declarado, após a fase competitiva de lances verbais,
deverá se submeter, em ato continuo na sessão, à amostra do software desenvolvido, o
qual será avaliado pelo pregoeiro municipal que procederá a análise mediante a adoção
dos critérios objetivos, em atendimento a LEI 12.527/11.
10.10.1.2.Não sendo cumpridas todas as exigências pelo vencedor provisório, este será
desclassificado, devendo-se, em ato contínuo, convocar o segundo colocado para
amostragem do(s) sistema(s), e assim sucessivamente, até que todas as requisições
sejam devidamente atendidas.
10.11 Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de
menor preço, passando para a análise da subseqüente, observada a ordem de
classificação, caso o primeiro não atenda às exigências editalícias, até a apuração de
proposta que corresponda ao exigido.
10.12 Aclamação do licitante vencedor.
10.13 Vistos e rubricas, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das
empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do
vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes.
10.14 Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente
motivada, se houver manifestação positiva nesse sentido.
10.15 Adjudicação do objeto ao vencedor.
10.16 Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e
pelos representantes dos licitantes.
10.17 Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes
remanescentes, à exceção dos relativos aos 2° e 3° classificados na ordem crescente dos
preços propostos, que ficarão retidos até assinatura do contrato pelo licitante vencedor.
10.18 No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de
cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento,
ficarão sob a guarda da equipe de apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as
rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
n. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1 O prazo de vigência do Contrato inicia na data da sua assinatura e se encerra em 3 ,
de dezembro de 2019 ou com a entrega total dos produtos, o que ocorrer primeiro.
11.2 Este edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante
do instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor
proposto, porquanto prevalecerá o ofertado em lance verbal; se houver.
11.3 Os vencedores terão o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da
convocação, para assinar o instrumento de contrato ou retirar a nota de empenho junto à
Prefeitura. A referida convocação será feita através de envio de fax, ofício, ou e-mail.
11.4 Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do
contrato ou retirada do empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo,
injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua propost& sujeitarPraça Adonias Filho, n'. 16 - Centro CEP: 45.6304)00 Itajuípe - Bahia
TEL/FAX.: (73) 3238-1712 E-MAJL: L|crTAITAjU|pE@HoTMAILmM

j!ç

Processo: 18227e19 - Doc. 531 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR - 20/08/2019 17:08:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d2bb6bf-ec90-477c-90f0-f60a86847724

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal, o direito de,
independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar os
remanescentes.
12. DAS PENALIDADES
12.1 Nenhum pagamento isentá a Contratada das suas responsabilidades contratuais,
as quais prevalecerão até a vigência da garantia prevista na Legislação;
12.2 A Contratada ficará sujeito, em caso de inadimplemento de suas obrigações
contratuais, às penalidades previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 com alterações
posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e crimind.
13. DAS SANÇÕES

C.

C

13.1 À LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de
sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório:
a) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento
no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
b) Não retirar a nota de empenho ou não assinar o Contrato, quando convocada dentro
do prazo de vigência do referido Contrato;
c) deixar de entregar documentação exigida para o certame;
d) apresentar documentação falsa;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) não mantiver a proposta;
g) falhar ou fraudar na execução do contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo; e
i) cometer firaude fiscal.
13.2 A Contratada sujeitar-se-Z 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 8.666/93, em sua atual
redação, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório
constitucional:
a) Advertência, sempre que forem constatadas infírações leves;
b) Multas por atraso imotivado do fornecimento do material, nos prazos abaixo
definidos:
b.1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da
fatur®
b.2) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;
prazo
b3) 0,40%
estabelecido
(quarenta
e notificado
décimos por
porcento)
escrito
do pela
valorFiscalização,
deste contrato,
parapor
o cumprimento
dia de atraso no
de
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da Iatura.
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14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 Os pagamentos somente serão realizados mediante a apresentação das Notas
Fiscais eletrônicas, a serem entregues ou enviadas eletronicamente para o email
indicado pela administração municipal, contendo descrições do Processo Licitatório,
contrato administrativo acompanhadas da Certidão Negativa de INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social e Certidão Negativa de FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.

€

14.1.1. Da Forma e prazo para pagamentos dos Itens da Licitação
O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias, após realizações dos serviços e
mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica original.
14,Z A necessidade de emissão da Nota Fiscal eletrônica é necessária em razão da
comprovação, através de um responsável da administração municipal, que irá atestar as
prestações dos serviços e autorizar os pagamentos.
143. Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

L

14A - O pagamento será efetuado diretamente na conta corrente da Contratad& com
dados indicados pela mesma.
14,5 - Caso se verifique erro na Nota Fiscal eletrônica, o pagamento será sustado até
que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da Nota
Fiscal eletrônica.
14Aí - As Notas Fiscais eletrônicas deverão ser entregues na sede do Licitador, no
endereço já declinado no preâmbulo da presente ou enviadas eletronicamente através de
email da Prefeitura.
147. - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.
14& - Em caso de não cumprimento pela Contratada de disposição contratual, os 8(
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.
15. IMPUGNAçÃO AO EDITAL
Praça Adonias Filho, Ng. 16 - Centro CEP: 45.630-000 Itajuípe - Bahia
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C) A multa dobrará a cada caso de reincidênci4 não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município, pelo período máximo de 05
(cinco) anos;
e) Deciaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal,
feita pelo Prefeito Municipal, nos casos de falta grave, devendo ser publicado no Diário
Oficial do Município;
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15.1 Até o segundo dia útil antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
15.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
15.3 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal
elou subscrito por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo proponente, nem enviados via fax ou e-mail.
15.4 A impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro, no endereço: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAJUÍPE - SETOR DE LICITAçÕES - ITAJUÍPE - BA, no
horário das 08:00 às 14:00 horas, o qual deverá receber, examinar e submeter à
autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência.
16. RECURSOS

C

C

16.1 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal elou subscritos
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pelo proponente nem recursos enviados via fax ou e-mail.
1611 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do
Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas
razões, sendo-lhe obrigado a apresentar memoriais, no prazo de 03 (três) dias corridos.
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;
1612 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de
recurso;
16.2 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
16.3 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra,, terão efeito suspensivo, sendo
este restrito ao lote objeto das razões oferecidas.
16.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
16.5 Os recursos e contra-razões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, no
mesmo endereço acima mencionado para impugnações, o qual deverá receber, examinar
e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência.
16.6 Os autos do processo permanecerão com vista flanqueada aos interessados na sala
do Setor de Licitações.

17. DA ADjUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro
sempre que não houver recurso.
17.2 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.

l
^
r

18. DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS
MICRO-EMPRESAS
E
EMPRESAS
DE
PEQUENO
PORTE
(LEI
COMPLEMENTAR N°123/06).
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18.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.° 123/06,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
1&LL
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da Comissão de Licitação, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
1&12
A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 18.1.1,
implicará na inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93.
1&LZL Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à
Comissão de Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente
habilitado, que tenha apresentado a melhor propostzl ou revogar a licitação.
18.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada,, como critério
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte.
18.2.1. Entende-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.
18.3. Para efeito do disposto no item 18.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) 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;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
foma da alínea "a", serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 18.2.1, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 18.2.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
18.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 18.3, o objeto
licitado será adjudicado m favor da proposta originalmente vencedora do certame.
18.5. O disposto nos itens 18.2 e 18.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
18.6. Independente do disposto nos itens 18.2 e 18.3, 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.
19-DASDISPOSIÇÕESGERAIS
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proposta.
19.8 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação/inabilitação;
19.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão de sua proposta;
19.10 Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão
originária do pregão, devendo os convocados apresentar os documentos de habilitação
cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião.
19.11 Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os
requisitos de habilitação na data da primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão,
os documentos que porventura estiverem vencidos.
19.12 Os licitantes remanescentes convocados, se obrigam a atender à convocação e a
assinar o contrato respectivo, no prazo fixado pelo Pregoeiro Oficial, ressalvados os
casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no
caso de recusa ou de não atendimento das condições de habilitação.
19.13 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;
19.14 Fica designado o foro da Comarca de ITAJUÍPE - BA, para julgamento de
quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
jú
20-DOSANEXOS
20.1 Fazem parte deste Edital, como Anexos:
Anexo I - Proposta de Preços
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19.1 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e
apresentação das propostas.
19.2 Após apresentação da proposta, não caberá desistênci4 salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
19.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua propostzl durante a realização da sessão pública de Pregão.
19.4 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
Muro contrato.
19.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
19.6 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo;
19.7 Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato
motivado do Pregoeiro.
19.'7.1 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não
comprometa a idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da

ITAJUÍPE - BA, 23 de Maio de 2019.
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LIVEIRA DOS SANTOS
Pregoeiro
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Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento
Anexo III - Declaração de atendimento às condições de habilitação
Anexo IV - Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7° da Constituição
Federal
Anexo V - Dados para assinatura do contrato.
Anexo VI - Minuta do Contrato
Anexo VII - Temo de Especificações Técnicas.
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ANEXOI

PROPOSTA DE PREÇOS - MODELO
LICITANTE:
TEL/FAX:
NOME/CONTATO:
CARIMBO DO CNPj:
OBjETO: Contratação de empresa especializada ciii Serviço de Publicação em Jornal de Grande
Circulação e jornal de circulação Regional, Diário Oficial próprio do município, assinado
digitalmente, atendendo as normas do ICP - Brasil, em conformidade com a MP 2.22018,24 de
agosto de 2001, e a Locação de sistema para cumprir a Leis ns' 8.666,/93, 9755/98, 10.520/02,
12.527/11 e LC 131/09 e MP n" 2.200-2/01, para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

LOTE 01
Itens

Descrição

Unidade

Quant

P.Unitário
(RS)

P· Total (R$)

MENSAL

12 meses

RS

RS

~
1

Locação de sistema para cumphr a Leis ns° 8.666/93,
9755/98, 10.520/02, 12.527/11 e LC 131/09e MP n°2.2002/01

VALOR GLOBAL RS

R$

VALOR GLOBAL O

LOTE 02
Itens

Descrição

Unidade

1

i Publicação dos atos oficiais em jornais de grande circulação
l do Estado da Bahia,
.

2

Publicação cios atos oRciais no Diário Ofkial do Estado da
Bahia.

3

Pubkação dos atos diáais do Diáho Ofiáal da União

~

Quant,

P-Unitário
(R$)

P. Total (RS)

400

R$

R$

200

R$

RS

400

R$

RS

Coluna
X
Centímetro
Coluna
X
Centímetro
Coluna
x
Centímetro
VALOR GLOBAL R$

VALOR GLOBAL O

VALIDADE DA PROPOSTA:
ASSINATURA DA EMPRESA LICITANTE
LOCAL DATA
ASSINATURA/CARIMBO
(Proposta válida por 60 (sessenta) dias após assinatura.)
(papel timbrado da participante)

Praça ADONIAS Filho, Nq. 16 - Centro CEP: 45.630-000 ítajuípe - Bahia
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iós.,

, '

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Designação de Representante:

€

Credenciamos o(a) S r.(a)..................., identidade n.° ..........................., CPF n.o
.............................., a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de
ITAJUÍPE, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - n° 02312019, na qualidade
de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome
da empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bem como formular propostas, ofertar
lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame,
OBjETO: Contratação de empresa especializada em Serviço de Publicação em
Jornal de Grande Circulação e jornal de circulação Regional, Diário Oficial
próprio do município, assinado digitalmente, atendendo as normas do ICP Brasil, em conformidade com a MP 2.22018++4 de agosto de 2001, e a Locação de
sistema para cumprir a Leis ns° 8.666/93, 9755/98, 10.520/02, 12.527/11 e LC
131/09 e MP n° 2.200-2/01, para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

LOCAL, DATA

ASSINATURA/CARIMBO

C
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poder EXE¢
fjNIçl AL
DEPARTAMENTO DE" ""'- . .. , ESwE;,CO
ANEXO II

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(MODELO)
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
'
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
(papel timbrado da participante)

l

C

A ........................................., CNPJ n.°........................., localizada no
endereço................., cidade................., DECLARA, para fins de participação na
licitação PREGÃO PRESENCIAL - n" 023/2019, promovido pela Prefeitura
Municipal de ITAJUÍPE, e sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de
HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.

LOCAL, DATA

ASSINATURA/CARIMBO

(papel timbrado da participante)

ANEXO IV
Praça Adonias Filho, Nq. 16 - Centro CEP: 45.630-000 ímjuípe - Bahia
TEL./FW.: (73) 3238-1712 E-MAIL: 1JC|TAJTAJU|PE@ HOTMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIIDO ART. 7.° DA
CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido
pela Lei n.° 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

€'

LOCAL, DATA
h

d

é

M
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

I,

ASSINATURA/CARIMBO

l

(papel timbrado da participante)

ANEXO V
Praça Adonias Filho, n'. 16 - Centro cep: 45.630-000 ítajuípe - bahia
TEL./FAX.: (73) 3238-1712 E-MAÊL: LjC|TA|TAjUÍPE@HOTMAIL.COM

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO PESSOA jURÍDICA:

€

RAZÃO SOCIAL :
CNPj:
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONE: FAX:
BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME:
N.° DE IDENTIDADE: ÓRGÃO EMISSOR:
CPF: PROFISSÃO:
ESTADO CIVIL :
ENDEREÇO:
TELEFONE: FAX:
E-M AIL:

LOCAL, DATA

ASSINATURA/CARIMBO

C

(papel timbrado da participante do Contratante)

ANEXO VI
Praça Adonias Filho, n'. 16 - Centro CEP: 45.630-000 ímjuípe - Bahia
TEL./FW.; (73) 3238-1712 E-MAIL: L|C|TA|TAJUIPE@HOTMAIL.COM
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PODER EXECUTIVO MUNICJPAL
DEPARTAMENTO DE LICITÁÇ ES E CONTRATOS

MINUTA DO CONTRATO N.°

l

Contrato de PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS que celebram entre si
O MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE e a
EMPRESA

€

MJINJÇÍLKLREJIAMLE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob n°. 14.147.946/0001-90, com sede na Praça Adonias Filho n.°16, nesta cidade
de ITAJUÍPE, Estado da Bahia, neste ato representada pelo Prefeito o Sr. MARCONE
AMARAL COSTA JUNIOR, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade
n.° 838171150-SSP-BA, C.P.F n.° 920.624.825-15, residente e domiciliado a Rua Maria
Pedro Hage n.° 281, Centro, nesta cidade, no uso das atribuições legais e as normas
gerais de que trata a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e
demais normas atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente
CONTRATANTES; e (PESSOA JURÍDICA), com sede à XXXXXXXXXXXX,
(endereço), (telefone), (e-mail), (CNPJ), representada neste ato por
(REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), (profissão), (nacionalidade),
(estado civil), identidade n.o XXXXXX, (CPF), doravante denominada
CONTRATADA, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja se regerá pelo disposto na
Lei Federal n.° 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e
condições estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a seguir e do qual ficam
fazendo parte integrante, indçpendente de transcrição, os documentos:
l) Edital de Pregão Presencial - n." 02312019

2) Proposta apresentada pela CONTRATADA em 00/00/2019.

C

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 2.1 A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada
em Serviço de Publicação em Jornal de Grande Circulação e jornal de circulação
Regional, Diário Oficial próprio do município, assinado digitalmente, atendendo as
normas do ICP - Brasil, em conformidade com a MP 2.22018,24 de agosto de 2001,
e a Locação de sistema para cumprir a Leis ns" 8.666/93, 9755/98, 10.520/02,
12.527/11 e LC 131/09 e MP n° 2.200-2/01, para o cumprimento da Lei de Acesso à
Informação..
1.2 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 acordos celebrados entre as partes, na forma dos
§§ 1.° e 2.° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Praça Adonias Filho, nl 16 - Centro CEP: 45.630-000 itajuípe - bahia
TEL/FAXC (73) 3238-1712 E-MAIL uarA1TAjUIpE@HoTMAfLcoM
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COÁÍRATOS

Órgão

Unidade
Orçamentária

03.04.00
Sec. Mun. de

03.04.04
Sec. Mun, de

Administração

I

Administração e

e Fina,nças,, _,!,., _ .Fi,nanças.

Projeto
Atividade
20,1.3
Manutenção dos
Serviços de Adm.

Elemento Despesa Fonte de Recurso
3.3.9.0.39.00
00
Outros Serviços de
Recursos
Terceíros Pessoa
Ordinátios
,

jUdica

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.
í

3.1 O valor para as publicações do Lote 01, fica em RS 000.000,00 ÇXXXXXX) o p'eço
unitário da Locação de sistema para cumprir a Leis ns° 8.666/93, 9755/98, 10.520/02,
12.527/11 e LC 131/09 e MP n° 2.200-2/01, constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para as execuções dos
serviços deste lote;
3.2 O valor para as publicações do Lote 02, fica em RS 000.000,00 (XXXXXX) o p"ço
unitário da Publicação dos atos oficiais em jornais de grande circulação do Estado da
Bahia, Publicação dos atos oficiais no Diário Oficial do Estado da Bahia, Publicação
dos atos oficiais do Diário Oficial da União, constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para as execuções dos
serviços deste lote;

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

C

4.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após apresentação da Nota Fiscal,
atestando os serviços efetivamente prestados.
4.2 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as
providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de
pagamento, a data de reapresentação da nova Nota fiscal, devidamente corrigida.
4.3 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 O prazo de vigência do Contrato inicia na data da sua assinatura e se encerra em 31
de dezembro de 2019 ou com a entrega total dos produtos, o que ocorrer primeiro.
5.2 O prazo deste Contrato poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo,
obedecendo aos limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e
alterações posteriores.
CLÁUSULA SEXTA- DA GESTÃO DO CONTRATO

Praça Adonias Filho, nl 16 - Centro CEP: 45.6304)00 Itajuípe - bahia
TEL/FAX.: (73) 3238-1712 E-MAJL: ucrTA[TNU|pE@HoTMA|L.coM
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

C

7.1 Efetuar o pagamento no prazo fixado pela Cláusula Terceira.
7.2 Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para que possa desempenhar o
objeto do contrato de forma satisfatória.
7.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.
7.4 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer
neste Contrato.
7.5 Atestar as notas fiscais, por servidor competente, emitidas pela CONTRATADA,
recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas
condições pactuadas.
7.6 Expedir o material a ser impresso dentro do horário compatível com a possibilidade
de publicação para o dia solicitado; e
7.7 Responsabilizar pelas informações contidas no material a ser publicado.
CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

C

8.1 Entregar na data aprazada, o serviço de acordo com as especificações técnicas
constante no edital de licitação e no presente Contrato.
8.2 Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município
ou a terceiros, em função do objeto do Contrato firmado.
83 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das
obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
8.4 Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução
do serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da
legislação vigente, e desde que comunicados á contratante no prazo de 48 horas do fato,
ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
8.5 Manter durante toda a execução do Contrato as mesmas condições da habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
8.6 Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-deobra para execução dos serviços.
8.7 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas
expensas, os serviços objeto deste Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou
incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de matérias ou equipamentos
inadequados ou não correspondentes às especificações.
8.8 Acatar as nomas e condições do edital e anexos que integram este Contrato,
independente de transcrição.
8.9 Responsabilizar em caso de falha elou problemas com a impressão do material,
comprometendo-se a republicar todo o material prejudicado, sem ônus para a Prefeitura;
8.10 Responsabilizar pela reprodução fiel e absoluta do material enviado para a
publicação; e
8.11 Efetuar as correções nas falhas detectadas pelo gestor do Contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Praça Adonias Filho, Nq. 16 - Centro CEP: 45.630-000 ÍTAJUÍPE - BAHIA
TEL./FAXC (73) 3238-1712 E-MA|L: LjcITArrAjUIpE@HoTMAILcDM
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
6.1 A gestora do presente será realizada pela Secretária de Administração e Finanças do
Contratante.

'~y

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E C'QNTRATO$,'» .
9.1 Os tributos. emolumentos, contribuições fiscais e para fi scais, custos e despesas que
sejam devidos em decorrências direta ou indireta do presente Contrato, ou da sua
execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Nonna
Tributária.
9.2 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades
contratuais, as quais prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação.
9.3 A CONTRATADA ficará sujeit4 em caso de inadimplemento de suas obrigações
contratuais, às penalidades previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 com alterações
posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminaL
:. .'

.

:·X :>'2

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

1Q1 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades
contratuais, as quais prevalecerão até a vigência da garantia prevista na Legislação;
m A CONTRATADA ficará sujeito, em caso de inadimplemento de suas obrigações
contratuais, às penalidades previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 com alterações
posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

F

1L1 A adjudicatária sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infíração, sem prejuízo de
sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual
redação, apÓs o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para quais
haja concorrido;
b) Multas sobre o valor total atualizado do Contrato:
b.1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da
fatura;
b.2) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para q cumprimento de
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no
prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
C) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do Contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
112 Suspensão do direito de contratar com o Município de Contratante, pelo período
máximo de 5 (cinco) anos;
1L3 Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública
Municipal, feita pelo Prefeito Municipal, nos casos de falta grave, devendo ser
publicado no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

praça Adonias Filho, n% 16 - Centro CEP: 45.638000 ítajuípe - BAHIA
TajFAx.: (73) 3238-1712 E-MAIL: uc|TA|TAjU|pE@HoTMAIL.coM
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PODER EXECUTIVO MUNIC|PAL
'
'
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
'
12.1 A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só
poderá ser procedida mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o
disposto no art. 65, inciso I,alíneas "a" e "b" da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU
SUB-CONTRATAÇÃO
13.1 O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

€

14.1 Este Contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos Ia XII e XVII do art. 78 da
Lei Federal n.° 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
C) Judicialmente, nos temos da legislação.
14.2 A rescisão deste Contrato implicará retenção de créditos decorrentes da
contratação, até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na
assunção do objeto do Contrato pela CONTRATANTE na foma que a mesma
determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES

b h

15.1 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato,
bem como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência
de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
15.2 A CONTRATADA declara haver levado em contm na apresentação de sua
proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais
e todas as despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços
por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
15.3 A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução dos serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da
legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.
15.4 Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que
a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a
quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o
reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Praça Adonias filho, n'. 16 - Centro CEP: 45.630400 tTAjUÍPE - Bahia
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16.1 Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixe de exigir da
CONTRATADA qualquer condição deste Contrato, tal faculdade não importará em
novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades Muras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 Fica eleito o Foro da Cidade de ITAJUÍPE, Estado da Bahi% como o competente
para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes
a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
17.2 E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
assinadas, para que produza os efeitos jurídicos.

ITAJUÍPE - Bahia,

de

de 2019.

r
XXXXXXXXXXXXXXXXXX- Gestor

F

F

F

- Prefeito Municipal

O
TESTEMUNHAS:
l:

00W000000000000000000 0P000000000W000000000000

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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