ESTADO DA BAHIA

•MÜNICÍPJO.DE RIBEIRA DO AMPARO
COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO

O

EDITAL

O

Praça Irmã Mônica Marla Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3439-2l'66
CNPJ: 13.809.405/0001-17

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃOPERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 - FMAS

O Município de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, através do Fundo Municipal de

Assistência Social por intermédio da Pregoeira, torna público que fará realizar PREGÃO em
sua forma presencial, cujo Edital assim se resume:
OBJETO: Contratação de empresa éspecializadá em
fornecimento de material para atender as necessidades
Ação Social, Cidadania e Habitação, observadas as
constantes o anexo 1 Termo de Referêricia, que fará
Independentemente de quaisquer reproduções. •

serviços funerários com
da Secretaria Municipal de
especificações e condições
parte Integrante do Edital,

PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: Serão recebidas no dia 24 de outubro de 2019 às
14H:30MIN, no endereço situado à Praça Irrhã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP:
48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia.
EDITAL: O edital e demais atos pertencentes ao certame poderá ser obtido através do
Diário Oficial do Município https://ribeiradoamparo,ba.qov.br ou pessoalmente junto a
Comissão de Pregão setor de licitações no endereço da Prefeitura.

Ribeira do Amparo/BÁ, .14 de outubro de 2019.

O
Joseane Ra^múes de Santana
PredOeira
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO

AMPARO, Estado da Bahia, por sua Pregoeira, Joseane Rodrigues de Santana, nomeada
mediante portaria n° 007/2019, em conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto Municipal n® 027, de 13 de janeiro de 2017, Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e Lei Complementar n° 123, de 14 de janeiro de 2006 com alterações posteriores torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 24 de outubro de 2019,
às 14h30min, no setor de licitações localizado na Praça Irmã Mônica Maria.Van Clooster,
51, Centro, CEP; 48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, licitação na

modalidade PREGÃO, em sua forma presencial, tipo MENOR PREÇO, objetivando

o

selecionar propostas para futura contratação de empresa especializada em serviços
funerários com fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Ação Social, Cidadania e Habitação, de acordo com as especificações e
condições constantes no anexo I termo de referência deste edital devendo as propostas de
preços é a documentação serem entregues na data, local e horário acima determinado,
mediante as seguintes condições.
1. DA ABERTURA

1.1. A Pregoeira receberá e abrirá as prppostas de preços e documentos de habilitação em

sessão pública a ser realizado no setor de licitações, situado à Praça Irmã Mônica Maria Van
Clooster, 51, Centro, CEP; .48.440-000, ná cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia.

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que Impeça a realização
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o
primeiro dia útil subsequente, independentemente dé nova comunicação.
1.3. Este Edital poderá ser retirado preferencialmente pelo site ribelradoamparo.ba.qov.br

2. DO ÒBJETO
o

2.1. A,presente licitação tem como objeto selecionar propostas para futura Contratação de
empresa especializada em serviços funerários com fornecirhehto de material para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, Cidadania e Habitação, observadas
as especificações e condições constantes do ANEXO I - Termo de Referência deste Edital,
que fará parte integrante deste instrumento, independentemente de quaisquer reproduções;
2.2. A despesa global estimada, de que trata o objeto, está estimada em R$ 112.940,43
(cento e doze mil, novecentos e quarenta reais, e quarenta e três centavos), conforme
pesquisa constante no processo administrativo que o originou.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

:

3.1. A despesa decorrente do objeto a ser contratado correrá por conta, das seguintes
dotações orçamentárias;
, "

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
1002 - Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS •
<.

o

"
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AÇÕES:
2039: PSB-Benefícios Eventuais
ELEMENTO DE DESPESA

3390.32.00 - IVlaterial de distribuição gratuita

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as êxigências,
inclusive quanto.à documentação, constantes deste Edital e seus anexos,'e que detenham
atividade compatível e pertinente com o seu. objeto;

o

4.2. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste
processo licitatório, os interessados que se enquadrem em .uma, ou mais, das situações a
seguir:
•

«

a) Empresas em estado de falência; de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
b) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

c) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou IVlunicIpal, bem como as que estejam
punidas, com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;

d) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem
assim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.3. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às
condições deste Edital.
,
'

O

5. DO CREDENCIAMENTO, REPRESENTAÇÃO EDECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.

;

5.1. O representante da licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a
pregoeira, no local, data e hora indicados nas disposições preliminares deste edital,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, com

poderes para representar ,a empresa licitante, 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 da seguinte forma;

5.2.1. 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 exercèrem direitos e assumir obrigações, em decorrência de tal
investidura, acompanhado de documento còi^ foto; •-

Praça Irmã Môniça Maria Van Clooster, 51, Centro. CEP: 48.440-000.

tEL:(75) 3439-2166

CNPJ: 13.809.405/0001-17

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO >

COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO
5.2.2. No caso de procuração por instrumento particular deve ser com firma reconhecida
por autenticidade, com poderes para formular ofertas e lances de preços, oferecerem
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame erti nome do proponente,
podendo utilizár-se de modelo constante neste instrumento, devendo ser juntado à cópia de
contrato social e documento com foto do procurador.
5.2.3. No caso de procuração pública, deverão estar expressos os poderes para formular
ofertas e lances de preços, oferecerem recursos e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame em nome do proponente, acompanhado de documento com foto do òutorgante e
outorgado.

o

5.3. A ausência de representação ou incorreção de qualquer dos documentos referidos no
"caput" não inabilitará a licitante, mas obstará o seu representante de se manifestar e
responder pela mesma no transcurso do certame.

5.4. A Comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo
licitante, empresário ou sociedade será efetüada exclusivamente mediante Certidão

expedida pela Junta Comercial de sey domicílio, emitida até 90 (noventa) dias anterior a
data da sessão, fora dos envelopes; conforrne Art. 8°, da Instrução Normativa n° 103, do
Departamento Nacional de Registro do 'Comércio, de 30 de abril de 2007, vedada a

aceitação de qualquer outrá forma de apresentação e deverá-ser entregue no ato da entrega
do credenciamento e dos envelopes de propostas e habilitação;

5.4.1. A não entrega da Certidão descrita no item 5.4 pressupõerse irrevogavelmente que a
licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar n" 123/2006,
logo não poderá participar deste certame.
\
.

5.5. Prova de inexistência de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade e impedimento de contratar com o Poder Público, mediante á apresentação

o

da Certidão Negativa dé Improbidade Administrativa e inelegibilidade da empresa licitante e
dos sócios.

5.6. DECLARACÃO RELATIVA AOS REQUIÍ5ITOS DE HABILITAÇÃO
5.6.1 Os licitantes entregarão a Pregoeira, a declaração (ANEXO lli), .dando ciência de que

cumprem plenamente os requisitos de' habilitação exigidos neste Edital, conforme
estabelecem o Inciso VII, Artigo 4°, da Lei h° 10.520, de 17 de julho dé 2002 e Decreto
Municipal n° 161, de .02 de fevereiro de 2017, exceto quanto à regularidade fiscal das
microempresas e empre,sas de pequeno porte..
. /.
5.6.2. A declaração acima deverá ser entregue após ou np ato do credenciamento e
elaborada em papel timbrado da licitante, devidamente assinada, sendo apresentada
separadamente da documentação de crédencianiento e fora dos envelopes de Proposta e
Habilitação, sem a apresentação desse documento a Pregoeira não poderá dar seqüência a
participação da empresa.

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

. COMISSÃO PER^NENTE DE LICITAÇÃO
5.6.2.1. Se a licitante não apresentar a declaração citada no item 5.6.1, e o representante
legal informar que foi colocado errado em um dos envelopes de habilitação ou proposta,
poderá, a Pregoeira, na presença dos demais licitantes, solicitar que a rnesma abra os
respectivos, retire-a e os lacre novamente.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

^

6.1. A proposta de preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no
local, dia e hora determinados, enri envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e
conter, em sua parte externa, os dizeres:
AO

o

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA IRMÃ MÔNICA MARIA VAN CLOOSTER, N° 51, BAIRRO: CENTRO.
CEP 48.440-000 - RIBEIRA DO AMPARO - BA

EMPRESA LICITANTE:

DOCUMENTAÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS
ATT: PREGOEIRA

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019-FMAS.

6.2. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em papel
timbrado ou impresso da licitante, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, datada, contendo preço unitário e total por ITEM, em algarismo, em moeda
corrente do país, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
representante legal da licitante.

6.2.1. O valòr global da Proposta deverá ser apresentado em algarismos e por extenso.

o

6.3. A Proposta de Preços deverá ainda:

6.3.1. Conter razão social e CNPJ,da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou
seu representante legal, CPF e cargo na empresa.
6.3.2. Ter validade não inferior a '60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.

6.3.3. Conter descrição clara e detalhada, dos serviços e materiais ofertados, conforme
descrições detalhadas do termo de referência, podendo utilizar-se do modelo ANEXO VI
para a formulação da proposta.

6.3.4. Conter preço" unitário, e total do ITEM. Em caso de erros aritméticos, poderão ser
corrigidos pela Comissão da seguinte forma:
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^

•

6.3.4.1. Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente será
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindó-se o produto.
6.3.4.2. Erro de adição será retificado consérvando-se as parcelas corretas e trocando-se a
soma.

,

•

6.3.4.3. Observar o preço de mercado, fixo e Irréajustável, vigente na data da abertura deste

Pregão para o objeto licitado, expresso em real, livre de todas as despesas, de qualquer
natureza, (fretes, impostos, seguros e etc.).

6.3.5. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição
que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

O

6.3.6. Quaisquer tributos, custos edespesas, diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o fornecimento ser
realizados ao Município sem ônus adicionais.
*

•

»

v
* 1

6.3.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital e seus anexos; caso sejam omissas ou apresentem irregularidades óu defeitos
capazes de dificultar o julgamento.

6.3.8. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da llcitante, não lhe

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

7. DO RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES

.

7.1. A sessão, para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e

^
^

os documentos que a instruíreni, será pública, dirigida pela Pregoeira e realizada de acordo

com as disposições contidas na legislação mencionada nas DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES deste Edital, em conformidade com as condições nele.estabelecidas, bem
como enn seus anexos, no local e horário já determinados.

7.2. No local e hora marcados, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento
próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do art. 4°, inciso VI

da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 027, de 13 de janeiro de
2017, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 5 beste Edital.

7.3. Após o credenciamento, não se permitirá no certame, sob qualquer argumento ou
pretexto, a admissão de licitantes retardatários, salvo como assistente ao ato público.

7.4. Em seguida, serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita
a sua conferência e posterior rubrica.
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7.5. Nesta sessão, a atuação da pregoeira e equipe de apoio poderá ficar restrita ao
credenciamento dos licitantes e análise das propostas, salvo interesse da pregoeira em
prosseguir o certame para as demais fases.
7.6. Não havendo tempo suficiente para término da sessão, a mesma será suspensa e
continuará posteriormente com a convocação de todas as licitantes, sendo remarcada
preferencialmente para o próximo dia útil.
7.7. A Interrupção será feita após comunicação às licitantes presentes.
7.8. Com a interrupção os envelopes não abertos ficarão retidos devidamente lacrados,

rubricados em poder da Pregoeira até a nova sèssão para prosseguimento dos trabalhos.

o

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - ETAPA DE LANCES
8.1. A Pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e
classificará a licitante autora da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL e aquelas que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de. menor preço, oportunizando a renovação das propostas com o
oferecimento de valores mais baixos aos dos propostos' inicialmente, quanto ao
procedimento de classificação e proceder a devida ordem classificatória dos licitantes.
8.2. Quando não forem verificadas no mínimo três propostas escritas nas condições
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes,
até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. .

8.3. Às licitantes proclamadas conforme subitens 8.1 ou 8.2 serão dadas oportunidades para
nova disputa, pòr meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.

o

8.4. Classificadas as propostas, serão iniciados os lances a partir da proposta de maior
valor.

8.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio

para determinação da ordem de oferta dos lances, ou seja, automaticamente o sistema dará
oportunidade a todos os empates.

.

^

8.6. Os lances serão decrescentes, ao valor da. proposta da própria licitante ou daquela de

menor preço, não se admitindo lances visando'ao erhpate nem lances'cuja diferença seja
mínima.

.

8.7. A etapa competitiva encerrar-sê-á quando, indagados pela Pregoeira, nenhuma das
licitantes apresentarem novo lance.

8.8. A não apresentação de lances pela. licitante Implicará a sua exclusão desta etapa
competitiva, fixando-se ò seu último valor ofertado para ordenação final das propostas.
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8.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a llcitante às
penalidades constantes do item 17 deste Edital.

8.10. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às especificações
e às exigências contidas neste Edital e respectivo termo de referência, bem como aquelas
que apresentarem preços excessivos ou manifestanienté inexeqüívejs, comparados aos
preços de mercado ou ao estimado pela Administração.
8.10.1. São consideradas propostas inexequíveis aquelas que não venham a ser
demonstradas pelas iicitantes, mediante solicitação da pregpeira, "sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado

e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do

o

contrato." (Lei n° 10.520/02, art. 9° c/c/ art. 48^ II da Lei n° 8.666/93).
8.11. Declarada encerrada a etapa, competitiva e ordenadas às propostas, a pregoeira
examinará a aceitabilidade da primeira classificada nos itens, quanto ao valor, utilizando
exclusivamente o critério de menor preço global, decidindo motivadamente a respeito.
8.12. Sendo aceitável a menor oferta de preço para o objeto licitado, será verificado o
atendimento das condições habilitatòrias pela liçitante que a tiver formulado, podendo ser

declarada habilitada ou não a depender do atendimento aos documentos de habilitação
solicitados.

8.13. Se a proposta não for aceitável ou se a liçitante não atender as exigências
habilitatòrias, a pregoeira examinará a proposta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procederá, á verificação das condições habilitatòrias da liçitante, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apúração de uma proposta que atenda ao
Edital, tida como mais vantajosa,'sendo a respectiva liçitante declarada vencedora.

o

8.14. A microempresa ou empresa de pequeno pórte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova Proposta de Preço inferior àquela considerada vencedora do certame,

no prazo de 5 (cinco) minutos apòs'ò encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

8.15. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

'

8.16. Caso não se realizem lances verbais, ou nas hipóteses previstas nos subitens 8.14 a
pregoeira poderá negociar diretamente com a liçitante para que seja obtido o menor preço.
8.17. A empresa liçitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de até 48

(quarenta e oito) horas, proposta de preços reformulada dos itens que compõe o objeto.
Caso a empresa não apresente a proposta reformulada, no prazo estabelecido e as
documentações solicitadas nos subitens descritos, a empresa^ será punida com b
desclassificação, c/c as penalidades previstas no item 17 deste Edital.
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8.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pela pregoeira e pelas licitantes presentes.

8.19. A pregoeira, no julgamento das PROPOSTAS, poderá realizar diligências ou requisitar
informações, incluindo esclarecimentos, e detalhamentos sobre as PROPOSTAS, sem

implicar a módiflcação de seu teor ou a inclusão de documentos ou informação que deveria
constar originalmente na PROPOSTA. A não apresentação das informações solicitadas
implicará o julgamento no estado em que se encontram as PROPOSTAS, podendo resultar
em sua desclassificação.

...

8.20. A pregoeira poderá solicitar também, pareceres de técnicos dos órgãos competentes

o

para orientar sua decisão.

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. O envelope de habilitação e "os documentos que a instruírem deverão ser apresentados
no local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e
'
conter, em sua parte externa, os dizeres: '
AO

município de ribeira DO AMPARO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA IRMÃ MÔNICA MARIA VAN CLOOSTER, N° 51, BAIRRO: CENTRO.
CEP 48.440-000 - RIBEIRA DO AMPARO - BA

EMPRESA LIÇITANTE:

DOCUMENTAÇÃO: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ATT: PREGOEIRA
1
REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019-FMAS.

.

9.2. A documentação relativa à habilitação consistirá na apresentação dos seguintes
documentos, seqüencialmente numerados, conforme exemplo a seguir: 1/20, 2/20, 3/20 e

^

assim sucessivamente:
9.2.1. A inexistência dè numeração seqüencial ria documentação, na forma do item anterior,
não será motivo para iriabilitaçãò.
9.3. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

9.3.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual.
9.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, r\o caso de sociedades por ações, acompanhados de
documentos de eleição de seus administradores.

•

9.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,, acompanhadas de prova de
diretoria em exercício.

Praça Irmã Mônica Maria Van Cloòster, 51, Centro, CEP.: 48.440-0ÓÒ.
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9.3.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou^autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.3.5. Será inabilitada a, empresa que apresentar objeto social incompatível com o objeto
desta licitação.
9.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - ÇNPJ..

9.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou prova de inscrição no
cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação, com seus respectivos

o

prazos de validade em vigor.

9.4.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela RF e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
referente a todos os créditos tributários- federais e à Dívida Ativa da União por elas
administrados, inclusive as contribuições previdenciárias dos empregados e empregadores,
às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas a terceiros.
(Redação da Portaria N° 1751, de "2 de outubro de 2014 da Secretaria da Receita Federal do
Brasil);
9.4.4. Prova de Regularidade para com as Fazendas Estadual (Certidão negativa de Débitos
Estaduais), Municipal do domicílio ou" sede da licitante e Trabalhista (Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas), com seu prazo de validade dentro do previsto por cada órgão
expedidor;
9.4.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

o

(CRF), demonstrando situação regular quanto aò cumprimento dos encargos, sociais
instituídos por lei, no seu prazo de validade.!
9.4.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo qiie esta apresente alguma
restrição..
9.4.7. Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e

haja alguma restrição quanto à regularidade fiscal, será assegurado o prazo dé 5 (cinco)
dias úteis, cujo ternio inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado

ivencedor do certame,, prorrogáveis por igual período a critériò da Administração Pública,
para regularização da documentação, pagàmeritó' ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.4.8. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará em
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nó art. 81 da Lei n°

8.666, de 21 de junho de 1993, sèndó facultada à Administração convocar as licitante^
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.

.

-

•

9.4.9. Serão admitidas em conformidade com o artigo 206 do Código Tributário Nacional,
certidões positivas com efeitos negativos.,
9.5. DA QUALIFICAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidade e prazos com o objeto da licitação, mediante apresentação
atestado(s) fornecido(s) poi" pessoa jurídica de direito público ou privado, com quantidades,
especificações compatíveis com o objeto licitado, ficando facultada a adoção do modelo no
ANEXO IV.

o

9.5.2. Alvará de Funcionamento Municipal, relativo ao domicílio • ou sede do licitante,
correspondente ao ano de 2019.

9.6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÕMICÓ-FINAMCEIRA
9.6.1. De forma a demonstrar a prova^dé qualificação econômico-financeira, as licítantes
deverão apresentar:
9.6.1.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
9.7. OUTROS ELEMENTOS

9.7.1. Declaração de que cumprem a exigência disposta no inciso V, do art. 27 da Lei
8.666/93, conforme ANEXO V.

9.7.2. Declaração de termo de compromisso, conforme modelo de ANEXO VII.
y

o

9.7.3. Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a
administração: fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO VMI.

9.8. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser numerada
seqüencialmente, datada e assinada por seu representante legal, devidamente qualificado e
comprovado.

•

.

9.9. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autènticada por meio dê cartório competente, ou publicação em
órgão da irriprensa oficial.

9.9.1. A licitante a seu critério, poderá comparecer o último dia que anteceder a abertura da
licitação,.para autenticação dos documentos de habilitação pela Comissão de Licitação.
Tendo em vista aos trabalhos exet^cidós na sessão e de hianeira a dar celeridade aos

procedimentos no curso da sessão, não será autenticado documentos de habilitação durante
a sessão.. .
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9.10. Para fins de habilitação, não será admitida compíementação ou retificação da
documentação apresentada, exceto para microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme dispõe o Artigo 43, § 1°, da LC n° 123/06.

9.11. No julgamento da habilitação e das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou
falhas que. não alterem a substância das propostas.
9.12. Os envelopes, com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras, permanecerão em poder da pregoeira, devidamente lacrados, até que seja

assinado o contrato ou até o vencimento da validade da(s) proposta(s). Após, as empresas
poderão retirá-los no prazo de 15 (quinzè) dias, sob pena dè Inutilização dos mesmos.

10, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
10.1. Ao final da sessão depois de declarada a licitante vencedora do certame qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro
em ata da síntese das suas razões, abrjndo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a
apresentação dos memoriais ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo da recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2. O recurso contra decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo.
10.3. p acolhiniento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
' aproveitamento.
•
^
10.4. Se não reconsiderar sua decisão, a pregoeira encaminhará o recurso devidamente

informado à autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação
do procedimento.

^

^

.

•

10.5. Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser ^protocolados junto ao

Departamento de Licitações e contratos do Múnicípio de Ribeira do Amparo, no prazo

estabelecido no item 10.1 deste instrumento, no horário de 08hs:00min ás 13hs:00min.

10.6. Os autos permanecerão çom vista franqueada aos interessados na sala da Comissão

de Licitaçãç no endereço já citado neste Edital.
10.7. A falta de manifestação imediata e motivada da'licitante em recorrer ao final da sessão
do Pregão importará na decadência do direito de recurso.
"10.8. Decairá do direito de Impugnar os termos desta licitação aquele que os aceitando sem

objeção venha apontar depois do résúlfãdb" do julgamento, falhas ou irregularidades que a
viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
10.9. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela pregoeira sempre
que não houver recurso.-
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10.10. A homologação'da .licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora pela pregoeira,
ou, quando houver recurso, pela autoridade competente.

10.11. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou com

vistas à verificação_ dã aceitabilidade da proposta ofertada, antes da homologação do
certame.

,

11. DA CONTRATAÇÃO

.

.

..

11.1. Após adjudicação do objeto,, o Município providenciará a indicação da empresa
vencedora, a fim de que se efetúe a contração, obedecendo ao disposto na legislação
vigente e no PREGÃO PRESENCIAL, N ? 002/2019rFMAS.

o

11.2. A licitante deverá fazer-se representar por profissional devidamente habilitado,

inclusive autorizado a firmar em seu nome o referido contrato. A efetivação do contrato darse-á no recinto da Prefeitura Municipal.

11.3. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de
discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do instrumento contratual que guardem
absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância.

11.4. O edital, a(s) proposta(s) vencedorá(sy, às necessárias publicações e as atas
circunstanciadas farão parte integrante do contrato ou instrumento hábil que vier a substituílo, nos termos da legislação que rege essa licitação.
11.5.

A licitante vencedora deverá assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, em prazo a ser determinado pelo Município, não podendo ser superior a 05
(cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocação.

11.6. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando

^

^

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito

pela Administração.

11.7. Caso a Vencedora não apresente situação regular" no ato da assinatura o contrato, ou

recusar-se a assiná-lo ou a retirar a nota dè empenho no prazo e nas condições
estabelecidas, ou ainda quando o Município de Ribeira do Amparo rescindir o contrato por
inadimplência é facultado à Administráção convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das
sanções previstas neste edital.

12. DO ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei
8.666/93, com alterações posteriores e nos termos fixados no Anexo I, observando-se a sua

conformidade com as previsões deste instrumento Convocatório, conforme subitens abaixo:
13. FISCALIZAÇÃO

.
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13.1. Nos termos do artigo 67, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, a Administração designará um
gestor do contrato, pertencente ao Fundo Municipal dè Assistência Social, para acompaniiar
e fiscalizar a execução do mesmo, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados.
.
• -

14. DO PAGAMENTO

'

^

'

14.1. O prazo para pagamento das nptas fiscais apresentadas será de até 30 (trinta) dias
contados a partir da entrega da nota fiscal, devidamente atestada e acompanhada das
certidões negativas, no protocolo da (Secretaria de Planejamento e Finanças) devendo esta
ser apresentada, com o atesto da execução dos serviços e dos fornecimentos,
acompanhadas da seguinte documeníaçãp-hábil. à quitação: Nota fiscal. Certidão de

o

Regularidade Fiscal com as Fazéndas Nacional, Estadual, Municipal, FGTS e Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas.

•

,

14.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 14.1 com a validade
expirada, o pagamento ficará retido até a, apresentação dè novos documentos, dentro do
prazo de-validade, não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o
atraso no pagamento;

14.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem
retidos, sem que a CONTRATADA apresenté a documentação hábil para liberação dos seus
créditos, o Contrato poderá ser rescindido uniiateralmente pelo CONTRATANTE, ficando
assegurado á CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos

serviços/fornecimento efetivamente prestados e atestados na forma do item 14.1.

o

15. DOS REAJUSTES DE PREÇOS
^
•
15.1. E vedado qualquer reajuste de preços pelo período de 12 meses, com fulcro na Lei n°
10.192 de 14/02/2001, exceto por força de legislação ulterior que o permita, porém, poderá
haver revisão, repactuação ou reequilíbrio econômico financeiro.
1,5.2. A revisão de valores, para majorar ou diminuir, poderá ocorrer de ofício ou a pedido da
licitante signatária do contrato, nas seguintes condições:'

•

'

•

•

15.2.1. Para majorar, visando manter o equilíbrio ecohômico-financeiro inicial da proposta,
nos termos do art. 65, II "d" e § 2°,' da Lei n° 8.666/93, desde que demonstrado, por parte da
licitante contratada, alteração substancial hps preços praticados no mercado, por motivo de

força maior, caso "fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração, desde que
imprevisíveis OU de difícil previsão.

15.2.2. Para diminuir, quarido a Administração verificar que o preço contratado encontra-se
substancialmente superior ao praticadp no mercado. •

16. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

'
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16.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso Íl, alíneas "a" e "b", da Lei
8.666/93, com alterações posteriores e nos termos fixados no anexo í, observando-se a sua
conformidade com as previsões deste Instrumento Convocatório.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão ou
comprovada a prática de fraude de qualquer espécie, em relação ao objeto desta licitação, a
Administração Municipal poderá, garantida, a ampla defesa e o contraditório, aplicar,
cumulativa ou isoladamente e observado o princípio da proporcionalidade, as seguintes
sanções:

o

17.2. Advertência, mediante comunicação por escrito, através de ofício, sobre a existência
de faltas leves, relacionadas com a execução do objeto da licitação.
17.2.1. Penalidade pecuniária, observados.ps seguintes percentuais e faltas:
17.2.2. 5% (cinco) por cento do valor da proposta da licitante, em caso de não apresentação
da proposta reformulada no prazo previsto-ho. edital; não regularização dos documentos,
consoante edital e não assinatura do contrato.

17.2.3. De 1% (um) a. 10% (dez-por cento) do" valor ào contrato em caso de atraso no
fornecimento, observada a seguinte gradação:
a) Atraso de 01 a .05 horas: multa de 5%;,
b) Atraso de 06 a 10 horas: ,multa 10%; \ , ,
17.2.4..O atraso superior a 10 (dez) horas é considerado infração contratual gravíssima,
autorizando a rescisão do cpnti;ato e aplicação das demais penalidades. .

o

17.2.5. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, que serão fixados pelo ordenador
de despesas, a depender da falta cometida.

17.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação.

"•

17.3. A licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação
exigida para o certaniè", ensejár o' rètãrdamènfò".dá execução de seu objeto, não mantiver
proposta, não celebrar o cohtratò, "falhar'òu fraudar nà execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa òu còmetèr fraüdé fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração Pública e, será descredenciado nos sistemas de
cadastramento de fornecedores do Município, na forma do Regulamento de Cadastro de

Fornecedores do Município, pelo prazo dé -até 5 (cinco) anos,' sem prejuízo das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

,

17.4. O valor das multas ápíic'ádás'deverá ser recolhido'ao Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo o Município através da Secretaria de
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Planejamento e Finanças, descontar de eventuais pagamentos devidos à licitante, cobrar
administrativa ou judicialmente, pelo processo de execução fiscal, com os respectivos
encargos previstos em lei.

17.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá récursó, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da respectiva ciência.
"
''
'•

17.7. Se o motivo da inexecução das obrigações ocorrer por comprovado impedimento ou de

reconhecida força maior, - devidamentê' justificado e ' aceito pela Administração, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

18. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

o

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da dãta fixada para recèbimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste
Pregão, devendo ser entregues no Setor de Licitações e Contratos Administrativos.

18.2. A apresentação de impugnação contra o'presente edital deverá ser protocolada com a
Pregoeira responsável pela confecção do èdital, no . Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Ribeira dó Amp^afo, 'localizada na Praça Irmã Mônica Maria Van
Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000 Ribeira dó Amparo, Estado da Bahia, exclusivamente

no horário das OShOOmin às 13h0"0mih e será processada e julgada no prazo de 01 (um) dia
útil.

18.3. Acolhida á petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, acaso o acolhimento da impugnação resultar na reformulação das
propostas.
.
.
18.4. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação,
aquele que os aceitando sem objeção venha apontar,, depois do julgamento, falhas ou

o

irregularidades que a viciariam, hipótese eni que tal comunicação não terá efeito de recurso.
19. DOS BOLETINS DE ESCLARECIMENTOS, COMUNICADOS, ATA DA SESSÃO
19.1.. BOLETINS DE ESCLARECIMENTOS - Para todas as dúvidas e informações
solicitadas pelas licitantes, a Pregoeira emjtirá um BOLETIM DE ESCLARECIMENTO cujo
será publicado.no Diário Oficial do Munícípio - www.ribeiradoamparo.ba.qov.br.

19.2. É obrigação única e exclusiva das licitantes o acompanhamento dos COMUNICADOS,
BOLETINS DE ESCLARECIMENTOS e demais ínfórmações publicadas no Diário Oficial

do Município.

*

" '- "

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. E facultado a pregoeira aui^iliada pèla equipe de apoio, proceder em qualquer fase da
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a Instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente
da proposta...
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20.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação pjena e total das
condições deste Pregão, sujeitando-se a licitante às sanções previstas no .item 17 deste
instrumento, c/c os arts. 86 a 88, da Lei n° 8.666/93.

;

20.3. Quaisquer elementos, informações,e esclarecimentos relativos a esta licitação serão

prestados pela pregoeira e membros da equipe de apoio do Município de Ribeira do

Amparo/BA. .

.

•

20.4. A pregoeira.no interesse público poderá .sanar dúvidas, relevar omissões ou erros
puramente formais observados na doçumentação e na proposta, desde que não contrariem

a legislação vigente e não comprometam a lisiira da licitação.

^

20.5. Caso entenda pertinente, podendo gerar dúvidas na tomada de decisão, a pregoeira
poderá exigir as notas fiscais correspondentes aos atestados de capacidade técnica

apresentados.

20.6. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade
da CONTRATADA para terceiros ou quaisquér outros alheios à licitação.

20.7. A desclassificação da proposta ou a inabjlitação da licitante importa preclusão do seu
direito de participar das faseâ subseqüentes;''

.

' •.

20.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre òs interessados, desde que não comprometa os interesses da
Administração.

20.9. 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 proposta durante a realização da sessão pública do pregão.

20.10. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

O

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.11. Após a homologação da licitação, serão convocada a licitante vencedora para a
assinatura do contrato nos moldes da Minuta integrante deste Edital.

20.12. Os casos omissos aplicar-se-ão as'demais'dispósiçÕes constantes da Lei n° 8.666/93,
em sua versão vigente, da Lei;n° 10.520/02, Lei Complementar n° 123/06, e posteriores
alterações e Decreto Municipal n° 027/2017.

20.13. Para fins de aplicação da sançãò adrnihisírativâ constante do item 17 do presente
Editai, o lance é considerado proposta.

•'

'

20.14. OMunicípio de Ribeira do Amparo reserva-se o direito de anular a presente licitação,
'

por ilegalidade, ou revoga-la, por razões de interesse-público.
21. Fazerh parte integrante deste edital os anexos, como se nele estivessem transcritos:
Praça Irmã Mònica Mana Vari Cloostei', 51, Cen]tro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75y3439-2166
' CNPJ: 13.8O9.405/OOO1-17
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I

21.1. ANEXO 1 - Termo de Referência.
21.2. ANEXO II - Modelo de Credenciamento.

21.3. ANEXO 111 - Modelo de Declaração Relativa à Habilitação.

21.4. ANEXO IV - Modelo de Atestado àe Capacidade Técnica."
21.5. ANEXO V- Modelo de Declaração de Menores.

21.6. ANEXO VI^Modélo de Proposta;.

•

^

21.7. ANEXO VII - Modelo de Termo de Compromisso;
21.8. ANEXO VIII - Modelo de Fato Impeditivo
21.9. ANEXO IX-Minuta dòContrato^'--

^

22. DO FORO
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca dé Cipó; Distrito" Judiciário de Ribeira do Amparo/BA,

para dirimir questões oriundas desta licitação; hão resolvidas na esfera administrativa, com

o

expressa renúncia de qualquer outrò, por mais privilegiado que seja.

Ribeira do Amparo/BA, Í4 de outubro de 2019.

Jòsêané Rodrigues de Santana
Pregoeira

O

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75)3439-216ô

•

CNPJ: 13.809.406/0001-17
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto selecionar propostas para futura contratação de
empresa especializada em serviços funerários com fornecimento de material para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, Cidadania e Habitação, conforme
especificações e condições descritas abaixo. '
2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se a contratação mediante a necessidade de atender as famílias carentes ou

em condições de vulnerabilidade social do Município de Ribeira do Amparo no que se refere
a disponibilidade de serviços funerários com fornecimento de material, conforme dispõe Lei

O

orgânica da Assistência Social, Lei n. 8.742/93 e Decreto 6.307/07 É Lei Municipal n°
185/2016 (SUAS).

3. DA ESPECIFICAÇÃO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM

VALOR

UNID

QTD

UND

15

1.867,00

UND

15.

1.896,67

UND

08

2.010,67

UND

07

880,00

UND

06

986,67

UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

SERVIÇO FUNERÁRIO COM URNA FÚNEBRE ADULTO,
CONFECCIONADO

EM MADEIRA . PINHO,

CÚM VISOR,

ORNAMENTAÇÃO COMPOSTA DE VELAS E CASTIÇAIS,
PREPARAÇÃO BÁSICA DE -FALECIMENTO INCLUINDO,
MORTALHA. DECORAÇÃO E COROA. (TAMANHO M)

SERVIÇO FUNERÁRIO COM URNA" FÚNEBRE ADULTO,
CONFECCIONADA

EM

MADEIRA

PINHO,. COM

VISOR,

ORNAMENTAÇÃO COMPOSTA DE VELAS E CASTIÇAIS,

PREPARAÇÃO BÁSICA DÈ FALECIMENTO INCLUINDO,
MORTALHA. DECORAÇÃO E COROA..(TAMANHO G)

SERVIÇO FUNERÁRIO COM URNA FÚNEBRE ADULTO.
01

CONFECCIONADA EM MÁDÉIRA PINHO, COM VISOR.
ORNAMENTAÇÃO COMPOSTA DE VELAS E CASTIÇÁÍS,
PREPARAÇÃO BÁSICA DE FALECIMENTO INCLUINDO,
MORTALHA. DECORAÇÃO E COROA. (TAMANHO GG)

SERVIÇO FUNERÁRIO COM URNA FÚNEBRE CRIANÇA.
CONFECCIONADA

EM

MADEIRA PINHO,

COM

VISOR,

ORNAMENTAÇÃO COMPOSTA DE VEU\S E CASTIÇAIS,

PREPARAÇÃO BÁSICA ' DE FALECIMENTO ' INCLUINDO,
MORTALHA. DECORAÇÃO E COROA. (TAMANHO OÁ 60CM)
SERVIÇO FUNERÁRIO COM URNA FÚNEBRE CRIANÇA,
CONFECCIONADA

EM

MADEIRA

PINHO,

COM .VISOR,

ORNAMENTAÇÃO COMPOSTA DE VÉIJ\S E CASTIÇAIS,
PREPARAÇÃO BÁSICA DE FALECIMENTO INCLUINDO,
MORTALHA. DECORAÇÃO E COROA. (TAMANHO 60 A
120CM)
V

KM

Translado

12.000

2,3

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 112.940,43

4. DO PRAZÒ, FORMÀ DE ENTREGA É FORMA DE EXECUÇÃO
4.1. Os serviços ora licitados,- deverão ser. entregues imediatamente de acordo com a

autorização da SECRETARIA DÉ AÇÃO SOCIAL/CIDADANIA E HABITAÇÃO, conforme
necessidade dós usuários, depois de constatado que a família realmente necessita do
auxilio.

Praça Irmã Môhics Mâria Vàri Clóoster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.

TEL:(75) 3439-2166 " >

" • ' - CNPJ: 13,809.405/0001-17
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4.1.1. As despesas que diretamente ou indiretamente incidirem sob a prestação do serviço
como, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, correrão por
conta da contratada.

4.2.

Prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; .

4.3. Será de responsabilidade da empresa á iDUSca dó corpo na unidade liospitalar ou no
IML e outro local onde'mesmó esteja, como também o transporte para a'residência da
família e local do sepultartiento.

.

4.4. Os chamados da Secretaria para á efetiva prestação dos serviços serão realizados com
o atendimento 24 horas por dia, em regime de plantão, devendo a contratada fornecer o
respectivo número para contato.

o

.

;

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Esclarecer à CONTRATADA toda e qusiquêr dúvida, em tempo hábil, com referência a

prestação dos serviços e do fornecimeníO;^.ép:tTiateriais:

5.2. Manter, sempre por escrito com á'CONTRATADA, os entendimentos sobre o objetO'
contratado;

• 't-?'',

.

5.3. Exigir a. apresentação,, de notas fjsçais,^

,

atestados, declarações e outros

documentos que comproveni: às; opéràçõés realizadas, o cumprimento de pedidos, ò
atendimento de providências, .'o cónripfònríisso de qualidade, bem:, como fornecer à
CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e
corhpromissos que exijam tais comprovações;

autorizações de

outros

5.4. Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas;

Cv

5.5. Receber os produtos entregues peiá CONTRATADA, desde que estejam em

conformidade com as especificações contratadas.

5.6.-A contratante não aceitará, sób néhhÜm p/etó
contratada para Wceiros, ihterm.ediários ou quaisquer oi^ros.

responsabilidade dà

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Manter, durante-a vigência cíd cohtraío, as exigências de habilitação ou condições
determinadas no procedimento dá ífcitaçüd''què détí òrigém à mesma, sob pena de sua
rescisão e aplicaçãó dás pènali'dad'é'3 Òra prévistós;^ '

6.2. Prestar os' serviços e fornecer os'maíe^^
ordem dé serviços emitida pela
Secretaná de Ação Sociaí, Cidadania è i:ialpitação, devendo o atendimento ser feito 24 horas
por dia e em regime de plantão;

^.

6.3. Acoritratada deve' ter disponíbilidáde- de realizar os serviços em local e horário que se
fizer necessário, assíní confio-disporvlbitifar peásòal^técnico especializado permanente para a

Praça Irmã Môhica"MéHa.\'Íh
TEL:(75) 3439-216Ô

'

51, Centro. CEP: 48.440-000.'
CNPJ: 13.809.405/00Ó1-17
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ÒÕMISSÂÒTERMÃ^^^^

execução do contrato, conforme necessidade da Secretaria de Àção Social, Cidadania e
Habitação;
6.4. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do

fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fqrnecer ao

Município comprovante de quitação cóni ós órgãòs èpmpéténtès;

- •

6.5. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes

de faltas por eia còrhetldas durante 6 fofnedmento;

•

6.6. Responsabilizar-se'pelos danos cãüsadõs dirétamènté^à Secretaria de Ação Social,
Cidadania e Habitação oü a terceiros'-decbrrèntes de sua culpa ou dolo na execução dos
serviços e fornecimento de material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

O

fiscálização ou oacompanhamento "pelo Município;
6.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município, sem
prévia e expressa anuência. '

6.8. Não realizar associação com outremíxessão ou.transferência total ou parcial, bem como

a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município através da

Secretaria de Ação Social,'Cidadania'e híàbitáção.^ '
6.9. Responder por todo e'quàíqúér òrèjliízò'causado a CONTRATANTE, decorrentes de
suas atividades e da desobediência nas clausulas contratuais, legislação e licenciamento
atinente à entrega dos produtos em questão, conforme as penalidades previstas no presente
instrumento.

6.10. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite
fixado no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

O

6.11. Comunicar, qualquer alteração què veiiha a ocorrer no desenvolvimento dos trabalhos
e que envolva a prestação dos ser\'iços e entrega dos materiais, bem como zelar pelo fiel
cumprimento das especificações técnicas átinehtes a prestação dos serviços.

6.12^. Responsabilizar-sè pela bijscá dp corpo ná unidade hospitalar ou no IML ou outro local
onde mesmo esteja, "como taníbèm ò' transporte para a residência da família e local do
sepultamento..

•

•

6.13. Cumprir os chamados dá secretaria para a "efetiva prestação dos serviços, com o
atendiniento 24 horas por dia, em regime de plantão, devendo a contratada fornecer o

respectivo número para'contato. ' " '

7. FISCALIZAÇÃO

.

g cy; ^

^

7.1. Nos termos do artigo 67, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, a Administração" designará um

servidor responsável; pará acompanhar e fiscalizar à execução do Contrato, anotando em
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP; 48.440-000.-

TEL(75) 3439-2166 ; ' '' •.»

CNPJ: 13.809,405/0001-17

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
' GÓMÍSSAOPERMAra

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos,observados.
7.2. As decisões e providências que ultrapassarem'a competência do representante deverão
ser solicitadas ao seu gestor; em têriripo hábil pára adoção das medidas convenientes.

7.3. Da mesma forma, a adjudicatária. querendo, poderá indicar uni preposto para. se aceito
pelo Município, representá-la na execução db Gontrátò}
7.4. Nos termos da Lei n° 8.666/1993, o contrato assinado acompanhado da referida nota de

empenho e juntamente com a ordem dò serviços, constituirá documento de autorização para

a execução objeto desta licitação.

o

' '

•

.

'

7.5. Quaisquer exigências da fiscalização^ inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela adjudicatária, sem ônus para a Administração.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

''

'

8.1. Nenhum pagamento será efetüado á'CONtRATApA enquanto pendente de liquidação
qualquer débito referente à eventuai irregUlaridade/iriadimplência ou penalidade;

8.1. O- IVIunicípio reserva-sè" ò'dirèitó' dé"'notificar á émpreèá contratada a respeito da
prestação dos serviços, mesrrip ; que' por algum rnptivo, tenha sjdo adjudicado

equivocadamente, sè" essè' nâo éèíivéKfe
Termo de Referência.

,

com as especificações técnicas deste
^

8.2. A licitante fica obrigada a èxècutár ò pbjeto deste Termo de Referência de acordo com
as especificações solicitadas, não -se' admiílridò quaisquer modificações sem a prévia
autorização do município.

o

,

Ribeira do Ampa/o/BA, 14 de outubro de 2019.

. Maria Jakeíine Costa dos Santos

Sècrétária dé Ação Social; Çídá^^^
•, • •

>

it''

e Habitação

'

•

Praçalrrpã Môhlca M?/ria Vah\CÍoosten 51 .'.Centro, CER: 48.440-000
•'tÉi:i(75)'3439i2*l6ô"
'CNPJ: 13.809.^405/0001-17
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ANEXO II " MODELO DE PROCURAÇÃO
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.® 002/2013 - FMAS

OUTORGANTE: {Qualificação dá empresa e do represente legal que assinará a procuração
em seu nome (nome, endereço/razão social, etc.)}.
I

''

'\

I r

• ,

•

OUTORGADO: (Représentánte devídáhfiente-qüálífiGado): '
OBJETO: Representar a Outorgante no Pregão Presencial n° 002/2019 - FMAS.

o

PODERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar
documentos, assinar atas e termos, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios de
julgamentos, firmar declarações, dar ciêncla^e/ especialrriente, formular ofertas e lances de
preços, interpor recursos, renunciar ao direito'de recursos enfim,.assinar todos os atos e

quaisquer documentos indispensáveis ao .bpní è fiel cumprimento do presente mandato Junto
a este órgão, relativamente a quaisquer dás fases do Pregão Presencial n° 002/2019-FMAS.
• ' -y

,

dé' -•

Assinatura e Idehtiflc^^

••

•de 2Ò19.

declaranté

Firitiá reconhecldá ém Cartóríò

o

V".

•' Cí' "

Praça Irmã Môhica Mária Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3439-2.16õ'
' 'CNPJ: 13.809.405/0001-17
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ÂNEXÒ III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.® 002/2019 - FMAS

inscrita no CNPJ n°
representante legal, o(a) Sr.(^)

e do CPF n®

^

ü

"

, por intermédio de seu

, portador da Carteira de Identidade n°

, DECLARA, em atenção ao disposto no art.;4°, VII, da Lei

Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos exigidos

para a habilitação na licitação modalidade Pfègão Presencial n° 002/2019 do FMAS.

•= (local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitanté)

(^Observação: Esta declaração deverá sér entregue no ato do credenciamento.)

O

Praça.Irmã Mônica Maria Vah Clopster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.

•tÊL:(7S^-34'39-2Í^

i. ; '

"

"5

'CNPJri3.809.405/000Í-i7

V

•
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ANEXO IV

MODELO DE ATESTADO / DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova juriío aos Órgãos Públicos, que a empresa
, inscrita no CNPJ sob o n®
'
, estabelecida
, forneceu para

os

produtos e respectivas quantidades abaixo relacionadas;

O

ESPECIFICACÃO DOS SERVIÇOS

ITEM

r

v-v.
»

^

'

QUANTIDADE

•
.

TV-';'!-c r»v

—

Declaramos, ainda, que os'còfnptònMè^& assumi

satisfatoriamente,

não constando em nossos registros,'até á' préseritè data, nada que desabone sua conduta.
...

,, . , v-LpcaU

Assinatura e identificação do declarante
^

-

•

O

(-'v

Praça Irmã Mônica Maria Van CIbòstar. 51, Centro. CEP: 48.440-000.

•mií:í75^3439-2166'''^''^'^'"^^^r " 'CNPJ: 13:809.405/0001-17
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çoMiss^crpieiçviANE^

,

' ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.*" 002/2019 - FMAS

, inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(®)
, portador da Carteira de Identidade n°
e do

CPF n°

O

, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não

emprega menor de dezoito anos ém trabalhó rtoturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quátorze ánòs, na condição dé aprendiz ( ).
•(íQcal.e.ciata •.

(Nome e.Bsstnatura do representante legal ou procurador do licitante)

o

^Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Praça Irmã Mônica Maria Vah Cioòsler, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3439-2166,
i - " CNPJ: 13.809.4G5/0001-17 •
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ANEXO VS - ftílODELO DE PROPOSTA
AO

município de ribeira do AMPARO

PRAÇA IRMÃ MÔNICA MARIA VAN CLOOSTER,

51, BAIRRO: CENTRO.

CEP 48.440-000 - RIBEIRA DO AMPARO - BA
ATT: PREGOEIRA

REF. PREGÃO PRESENCIAL N^ 002/2019-FMAS.
Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta de preços, nos termos do edital e anexos.

O
ITEM

ESPECIFiCAÇÃO

UND
''tf*-

QTD

VLR

UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

•

, VALOR TotÃtDÀ PROPOSTA

data de abertura da licitação^ 3ceitancia^yjB,;'$

contra classificação ou

desclassificação, habilitação oU inabilitáção de íiòitánté é suas.eventuais impugnações, bem
como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o
período dé seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não
correrá, tendo em vista o efeito suspensivõ.desses recursos. •

;

Utilizaremos os meios, equipamentíDa e a equipe técnica e administrativa que forem
necessários à perfeita execução dp-.Çpntrgío;- de: acordo com as exigências do Edita! e seus

anexos, bem como da fiscalização .exerdcjapelo. Município de Ribeira do Amparo.

O

Na execução dos. serviços pbseí^-^r^err^psr ^cigpí^osa^
as especificações técnicas
solicitadas, assumindo desde já. a integral responsabilidáde pela perfeita realização dos
trabálhos, de conformidade com as normas legais vigentes e padrões deste Município de
Ribeira do Amparo. .
= t.y-v v.
Assumimos responsabilidade peto serviço "cotado e classificado em' perfeitas condições de

uso e de acordo com as especificações solicitada^. . ••:
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições éstabelecidas no edital e

seus anexos, bèm como aceitamos;íDdas::as;pbrigaç

e'responsabilidades especificadas

no edital. Termo de Referêricia e nó.còntratd.

Declaramos que nos préçòs cbtadós^-^stâòjn^clujdàs'íòdás' as "despesas que, direta ou
indiretamente, fazem p'árté dò prêáéhtè'objeto/ tais'comó-irnpóstos, taxas.ou quaisquer
outros encargos que possàm-incidlr èóbre gastos da ehipresa, sérh quaisquer acréscimos

em virtudè de expectativa inflaGicnáriá;^'-'

-

•

' '

Praça Irmã MôniorrMana VanXioqsíer/51. Centro, CEP: 48.440-000..

-: .TEL:(75);3439-216S i,;<,/'•,-

.,;.CNPJ:;13.809.405/0001-17.
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Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a fornecê-los de
imediato, contados a partir da assinatura do contrato e recebimento da nota de empenho.
Para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:
• . DADOS DA EMPRESA: ,

. .,

RAZÃO SOCIAL:

•

" .

^

.

.

CNPJ/MF: ;

ENDEREÇO:
CIDADE/UF:
. CEP: •
• • .
• TEL/FAX:
' E-MAIL:
.
BANCO: ,

o

^
•-*"

"• ''v-v.-

'

•

AGÊNCIA:
CONTA:

DADOS DO REPRESENTANTE LEÔAL'. DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO
CONTRATO:
• NOME:

i-f

>*•

• ENDEREÇO;
• CEP:

-CIDADE/UF:
" CPF/MF:

• RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

... ,

• CARGO/FUNÇÃO: '

.

^^NATURALIDADE:

.

,

• NACIONALIDÁDE:
•E-MAIL:

Assinatura do Representante Legal da Empresa

o

Praça Irmã Mônica Maria Van Cjoosíer, 61, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3439-Í2166
- " • CNPJ: 13.809.405/0001-17
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ANEXO VII - WiODÉLO DE TERMO DE COMPROMISSO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.® 002/2019 - FMAS

Pelo presente Termò de Compromisso, a empresa
• / •, Inscrita no CNPJ
sob o n°
vencedora do certame em epígrafe, por intermédio de seu
representante legal ou credenciado Sr(a).^
:
^
,
portador do Documento de Identidade n°__
^
e inscrito rio CPF sob o

n°

o

, compromete-sê a fornecer ó olõjeto licitado, ao PREÇÓ REGISTRADO ÉM

ATA, e declara que tem ciência das penalidades a que está submetida sua empresa, em
caso de descumprimento dos compromissos' aqui assumidos, consoante as previsões
contidas no Edital, nas Leis n° 10.520/2002/ 8:666/93 8.078/90,-9.854/99, e Decreto
Municipal n° 027/2017, com as modificações;posteriores.

Ideal e data

(Nome e assinatura do rèpresèntãnte légàl òu procurador do licitante)

O

Praça Irmã Mônlca Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL:(75) 3439-2106
•
. 'CNPJ; 13.809.405/0001-17
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•

,ÇOMI$SÂq"^mÀNÉNTEI)E'i:iClt^^
ANEXO Vllí

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N*" 002/2019-FMAS

o
Declaramos a Inexistência de fatòtfiríípedlíivo quanto à habilitação para participar

neste Pregão, bem como estamos cienteç/áe que devemos declará-los quando ocorridos

durante o certame.

;

.

^

'

' "•

Declaramos sob as penas da lei qlfó^naò fiá nos quadros de nossa empresa, servidor
ou dirigente de órgão ou entidade contraiantexou. responsáve) pela licitação, nos termos do
art. 9°, inciso III, da Lei 8.666/93V\..:.''>^-

Por ser verdade, firmãrtiòs a^présehié sòb âSipénás'dá Lei. - .
.0'"T":''** V*:

de

o

de 2019.

Nome e assinatura do representante legal
. (carimbo tia empresa)

Praça Irmã Môriica MariaVan Cloostsr, 51, Centro, CEP: 48.440-000^
TEL:(75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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ANEXO !X - MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS,

MEDIANTE

DO

PREGÃO

PRESENCIAL N° 002/2019-FMAS, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE

^

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

E

A

EMPRESA

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIBEIRA DO AMPARO, Estado da

Bahia, pessoa jurídica de direito púbilco, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 18.211.605/Ò001-97,
com sede à Praça Irmã .Mônica Maria Vah Clooster, 51, Centro, 51, Centro, CEP. 48.44Ó000 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária

Municipal de Ação Social, Cidadania e Haipftãção, a senhora Maria Jakeline Costa dos
Santos, infra-assinado e a empreôCr
doravante denominada
CONTRATADA, pessoa jurídica de direito:
inscrita no CNPJ/MF sob n°
,
com sede na
, na cidad6''dé " ''
Estado de
neste
ato'representada por
'
' -portador do CPF n° j
, adiante firmado,
consoante os termos do que integrâ ôate.iajuste, fazem-se presentes para o fim especial de
celebrarem o presente instrurneríto, •no.sHermüíí/da Lei n° .8.666 de 21 de junho de 1993,
atualizada e consolidada pela Lei n° 9.648, dé 27 de maio de 1998, e pela Lei n° 9.854, de
27 de novembro de 1999, tendo em vista .o que consta do Processo Administrativo

070/2019 - PREGÃO PRESENCI^.N-v002/2019'FMAS e as cláusulas e condições a
seguir descritas:

O

:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMÁ DE FORNECIMENTO
1.1. Constitui objeto destè contrato a prestação dos serviços fune.rários com fornecimento de
material para atender as necessidades da Secretaria, Municipal de Ação Social, Cidadania e

Habitação, conforme consta no Editai "dó Pregão "Presencial

002/2019-FMAS e seus

anexos, juntamente com a proposta da CONTRATADA, ós quais passam a fazer parte
integrante deste instrumen.lp, independQnteipente de quaisquer reproduções.. •
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FQRÃÍtA DE PAGAMENTO.

2l Estima-se que pela total 'pre;staçãò \d.òs serviços, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA a
)• .d® açórdo còm a prestação
dos serviços.decorrenté da licitação. V . '

2.2. O prazo parà págahiérifo' dás notgs 'tíscais' apresentadas será de até 30 (trinta) dias
contados a partir da entrega da hoiá fj$c^I,_ deyidamenté atestada e acompanhadas das
certidões negativas, no protocolo da (Secretaria de Planejamento e Finanças devpndo esta
ser 'apresentada, com o atéstò, do j"ec,eb|mentò do^^^^^
público responsável psls
conferência dos forneciriiento's/ acompaÔÍ^âdas'dá"ségüinte documentação hábil à quitação.
Nota fiscal. Certidão/dé' Regulandàde ;Fiscal
'ss Fazendas Nacional, Estadual,
Municipal, FGTS eCeríidãó.Neg^ivíí:dcí|Petítc^,T^^
Pràça IrmãMpRíca Maria

'TELíVé) 343è-2'i6í)-'.

C.iopsíer„51-, Çeotrc, .CEP; 48.440-000.

' ..CNPJ: Íá:809:405/p001?17
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'

'

2.3. Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, desde qlie a contratada não tenha

concorrido para tanto, como critério de atualização financeira dos valores a serem pagos
desde a data -final de cada período de aferição até a data do efetivo pagamento, será
procedido a título de inadimpiência, o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros.

2.4. No ato do pagamento, a CONTRATÁNTE efetuará a retenção na fonte dos tributos e
contribúiçõés previstas em lei, desde\que;òs-'^es™

-ihcldentes sobre os produtos

fornecidos.

.

2.5. Não será efetuado qualqüer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

o

3.6. É vedado qualquer-reajuste de" preços pèto prazo de 12 (doze) meses do contrato;
exceto por força de legislação ulterior que o permita, porém, poderá haver revisão de

valores, visando manter o equilíbrio econôrniçó-íinanceiro inicial da proposta, nos termos do
art. 65, II "d" e § 2°, da Lei n® 8.666/93, desde que demonstrado, por parte do fornecedor,

alteração substancial nos preços praticauos^^ríc.,mercado, por motivo de força maior, caso
fortuito, fato do príncipe e /ou fato da -aofriiinisífaçÊO, desde que imprevisíveis ou de difícil
previsão, observado ao disposto em

r- --

>' :•

CLÁUSULA TERCEIRA - PO Pf^Q Pg l/iÒÊNCíA DÒ. CONTRATO.
3.1. O prazo de vigêricja deste contraio .será de 12 (doze)_ meses, Iniciapdo-se na data de

sua assinatura.

^

CLÁUSULA QUARTA-•bA pOJAOÃd b^^
4.1. A despesa decorrente "do òbjeto' à ser contratado correrá por conta das seguintes
dotações orçamentárias:

.

,

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

O

1002-Fundo Municipal de Assistência Socia!-FMA3

,

AÇÕES:/'.

V' /

V

.

•

2039: PSB-Benefícios Eventuais

ELEMENTO DE DESPESA , .'í

Tf

^

3390.32.0Ó - Material 'dè'disib:ihúíçáb"gfà^^^^ . •

CLÁUSULA QUINTA - DÂiS .OBRÍGA^OBá DAS

5.1. ACONTRATADA

A:

^. .J/ . ,

3^^

5.1.1. Manter,..durante.o períqdp ,c'ç.n^
ás exigências'de habilitação'òu condições
determinadas no pi^ocediméntò da iicíiáção que.deu origem à mesma, sob pena de sua
rescisão e aplicação das penalidades.orja.pjr^y^^

^

"

5.2. A contratada deve.ter disponibilidade'de realizar os serviços em local e horário que se
fizer necessário, assim como disponibilizar pessoa! técnico especializado permanente para^
Pràça Ifrnã'Môríiòá'M3riâ^-Va'n Clodstor.-ÔT, Centro, CEP: 48.440-000.
•. •' TEL:(75) 3439-2168
' • CNPJ: 13.809.405/0001-17
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>•

execução do contrato, conforme necessidade da Secretaria dê Ação Social, Cidadania e
Habitação;

5.3. Alocar todos os recursos^necessários'para se obter um perfeito fornecimento, de forma

plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município;

5.4. Responsabilizar-se por todas as despesas,' obrigações e tributos decorrentes do
fornecimento, -inclLisivé ^ de natureza trabaiíiista, devendo, quando soiicitado, fornecer ao
Município comprovante de quitação' còm~pô órgãos competentes;

5.5. Rèspohsábilizár^se por e7éritúà^"!rTÍuít%;-rtiu^

dê faltas por elá cometidas dUránte a execução do objeto;

Wfètierais, decorrentes

v

o

5.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretámente Secretaria de Ação Social,

Cidadania e Habitação ou a terceiros deçorirebíes de sua culpa ou dolo na execução dos
serviços e fornecimento, não excluindo òu réduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou

o acompanhamento pelo Município por int^J^j^io.do Fundo Municipal de Assistência Social;

5.7. Responsabilizar-se pela obtenção-ga^ Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização que se façam n0CeSsârÍp3:à^eiRéGüçãp dp fornecimento; .
5.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, p objeto firmado com o Município, sem

prévia e expressa ariuêncía'. • " "

•

5.9. Não realizar associação com outrehn, cessão ou transferência total òu parcial, bem
como a fusão, cisão oü incorpòraçãòj' Sem prévia a expressa anuência do Município.

5.10. Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de
suas atividades e da desobediência nas claúsulàs. cohtratüáís, legislação e licenciamento

Oatinente àexecução'âo objeto em questão, cònfprmè ás.penalidades previstas no presente
instrumento.

/

" ''U

.5.11. Comunicar, qualquer altéra^ãò;que-Venhá'a ocorrer rio desehvolvimento dos trabalhos
e que envolva a prestação dós serviços'e entrega 'dos materiais, bem como zelar pelo fiel
cumprimento das especificações técnicas atinentes ao fornpçimento dos produtos.
'

to-

5.12. O objeto destá licitaçãò pòdèm èèráòrésôidó óu subtraído, em até 25% (vinté e cinco
por cento) do váloT inicial átualizsd6\' niüriíidas às demais condições iniciais, ficando a
CONTRATÀDA bbrigada á áceitai- ^ék&á"córidição, qüandò formalmente proposta pelo
Município.

5.13. Responsabilizárrse' peíá *busca'âp òorpò ria uhÍd'adê hospitalar ou no IML e outro local
onde mesmo esteja, assim como o, transporte para a residência da família e local do
sepultahientò'.''""

- ' vv -:-^.v

•.

Praça Irmã Mónica
Van-Ólòpster, 5Í, Centro, CER: 48.440-000;
TEL:(75)
3439-2166 '•
^' 0 '• CNPJ: ,13.809.405/0001-17
rEL:(75)^-wv-.v-
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.

5.14. Cumprir os chamados do FMS para a efetiva prestação dos serviços, com o

atendimento 24 horas por dia, em regime de plantão, devendo a^ contratada fornecer o
respectivo número para contato.
5.2. A ADMINISTRAÇÃO SE OBRIGA A:

5.2.1. A CONTRATANTE se obriga à *propõrCióíiár a''CONTRATADA'tódàs as condições
necessárias ao pleno cumprimento-dââ"; Obrigações dèCorréhtes do presente Contrato,
consoante estabelece a Lei n° 8.666/93."

'

5.2.2. Esclarecer à CONTRATADA tçdá e quálqüér dúvida, èm tempo'hábil, com referência
a prestação dos serviços e dó fornecimentó'dos matèrlais:"''

o

'/•

5.2.3. Manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
contratado.

5.2.4. Providenciar o pagamento á CO^TF^TADA à vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, nos prazos fixados/•. V-

5.2.5. Exigir a apresentação de notas, fiscais^ recibos, atestados, declarações e outros
documentos que comprovem": 'as' operações realizadas, .ò"' cumprimento de pedidos, o

atendimento de providênciàs,' b •'cíoTiipirorhisso 'de"'qu'aliaade, beni como fornecer à
CONTRATADA

recibos,

atestados,

vistos, • declarações

e

autorizações

de

outros

compromissos que exijám tais comprov-àçSes/ ' / '
5.2.6. A contratante não aceítárá, sob nenhun-i pretexto, a transferência de responsabilidade
da contratada para terceiros, jnterniedjários ou quaisquer outros.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SÁNÇQES APIVHNÍStRÂTIVAS.

O

6.1. Em casos de inexecução parcial oú total das obrigações fixadas neste contrato ou

comprovada aprática dé fraude de qualquer- espécie, em relação ao objeto desta licitação, a

Administração Municipal poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar,
cumulativa ou isoladamente e observáqü o,princípio da proporcionalidade, as seguintes
sanções:

'

•

:

.

6.1.1. Advertência, mediante comunicaçãQ ppr; escrito, através de ofício, sobre a existência

de faltas leves, relacionadas corri a execução 'do òBjeto dà licitação.
6.1.2. Penalidade pecuniária, observado.slo3,seguÍT;ites percentuais e faltas:

6.1.2.1: 5% (cinco) por cento do valor lia pi-oposla da licitante, em caso de não apresentação
da proposta reformulada np prazo previsto no editai; não regu|arizâção dos documentos,
consoante item 8.4.6 'e hão'assln^türâ 00
''

^^

*

L. ^

•

§1°: De 1% (urrí) á 107o'(dez por cfeni:ó)'típ Vàlof'do contrato "ém caso de atraso na execução
dos serviços é/ou forriécim_entò, 'pbsifjfvadií'a seguinte gradáção:
a) Atraso de 01a 05 hóras: multa cíê-Í5VÒ;b) Atraso de 06 a 10 horas: niu|ífí 10%;
.

Praça Irmã Mônica f/serià Vàn Ciòòster, 51, Gentrp, CEP: 48.440-000.
TEL'Í75) 3439-?16é

. , CNPJ: 13.809.405/0001-17
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<;:ÒMISSÃ(y^ÉltMÂlVENl E DE LíCÍTA^^
§1°. Considera-se atraso tanto a ausência dos serviços e do fornecimento, como sua
execução a menor da ordem emitida;

§2°. O atraso superior'a 10 (dez) hor^s é considerado. infração contratual gravíssima,
autorizando a rescisão dò contrato e aplicação das deniais penalidades.

6.1.3. Suspensão temporária do direito-de. ficitâr e-impedimento de contratar com a

Administração Municipal, pèlo prazo cíé até 2 (dois) áríos, que ser-ão fixados pelo ordenador

de despesas, a depender da falta cçmçtida.
6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistração Pública,

enquanto perdurarem os motivos detéjmináhtes^da punição õu até que seja promovida a

o

reabilitação.

" ^''' " .

•

6.2. A licitante que apresentar documentUça^rfalsa ou deixar de entregar documentação
exigida para o certamie, ensejar o retardámeritò da execução de seu objeto, não mantiver
proposta, não celebrar o contrato, falhar au:?fralidar na execução do contrato, comportar-se

de modo inidôneo, fizer declaração falsa oií cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a . Administração r?âbíica'.,''e,' iSerá-. -descredenciado nos sistemas de
cadastramento de fornecedòrès*"do í^vui^icíplõ)-na -fóirrn dó'Regulamento de Cadastro de

Fornecedores do Município," ^è'lò 'pfcfeG'"'d'è'^áte'5V(cilic^

prejuízo das multas

previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
" •

'i-.í .

rT'''

!"•

1.-

6.3. O valor das muitas aplicádàs déverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo o Munícipio de Ribeira do Amparo,

descontar de evéntüãis- pagamehióíi'""'3evidpscobrar a'dministrativa' ou
judiciairhente, pelo processo" de exècuçaó"'fiscái, corti os respectivos èncargos previstos em
lei.

O

'

6.4. Do ato què aplicai"-a pénálidádé'caVera-recurso; no prazo de 5(cinco) dias úteis, a

contar da respectiva ciência.

'

'

6.5. Se o motivo da inexecúçãb 'das obVígàçoés ocorrer'pòr cóniprovadò impedimento õu de

reconhecida fòrça rháior, devldámeníé justificado .e aceiíb pelo ívlunicípio, a CONTRATADA
ficará isenta das penalidades mencionadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RÉÔCÍSÃÕ É íi^COrtiSCIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.

7.1. Arescisãò das òbrigações deccrrèhlès^^ó presente Contrato se processará de acordo
com d que estabelecem Os artigos 77'á"èótia Ler h" é'.ê66/93;'copfprmè'se vê abaixo:

7.1,1. A ocòrrêrícia" "de'qüálqüér .dák Wpbíeses "previstas nó 'art. '78 da Lei n° 8.666/93
ensejará a rescisão deste

••

7.2. Os casos'de rescisão contratuálSíferaQ íòrm

, :^

mótivados nos autos do process^,

assegurado o contraditório e a ampia defesa.
\
-c A ' ' / l ò 'ÁAr\ Ar»n
Praça Irmã Mônica MaVía Van'Cloòster,'511
Centro, CEP:'48.440-000.
•' rÉÜ(75)'"343'9-2"'?ee • •
CNP^JVl3:é'09.405/Ò001-17
J
' ;C

.
•

.
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7.3. A rescisão, administrativa ou amigável, será precedida de»autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

.

.

,

•

.

7.4. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos
enumerados nos incisos I a Xi do arív-78 •da4.ei:Q?,-8.66.6/93í acarreta, as conseqüências

previstas.nos incisos II e IV do art-.37'^^Ç),"nie^q.(^pJoi^a,.\egàl,sem prejuízo das.demais

sanções previstas.

•

7.5..Na hipótese de se concretizar a re§cisáp.cGntfatua|rPP,de^^ a A^rpinistração contratar a

iicitante classificada em colocação .sujiseqüerite, p^bseryadgs as disposições do inc. XI do

art. 24,.da Lei n° 8.666/93 ou efetuar nçvaUçitação/"^; y

o

7.6. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

7.6.1. O não cumprimento de cláusulas coritrátuáis, especificações ou prazos.

7.6.2. O atraso injustificado na entrega, dosil^rôduíos.
' ' ^ .
7.6.3. O desatendimento das determihâ0èè..'"reguiarés'da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, àssim como.as de seus superiores.

7.6.4. A prática reiterada de faitás nâ Wuâ^xecuçãô, anotadas'na fôrma do §1° do artigo 67
da Lei n° 8.666/93.

.

\

•

7.6.5. Ãdecretação de falência," o pediàô'de concordata ou a instauração de insolvência civil.
7.6.6. A alteração sobiál oü a modiflcáçâo 'de finalidade òu^da estrutura da empresa que, a
juízo da Administração, prejudique a'^xecução d6'Contratò.^
• .

7.6.7. O protesto de titulo ou emissão de cheques sem suficiente provisão que.caracterizem

o

a insolvência da contratada.

^ .

7.6.8. O Interesse públiçpvdevldàmerrtêjij

•

' ' .

7.6.9. Asuspensão da execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo

superiora 120 (cento eVinte) diasV salvo-eWi'cáóp" decaia

púbjica, grave perturbação

da ordem ou guenra.

.
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7.6.10. A ocorrência de caso fortuiío ou. de força "maior, regularmente comprovada,

impeditíyá daBxécu_çãp'd6'C9ntraio.'--

...

,

7.6.11. Asubcóníratáçãò total-òli'pá^biál'do seü òbjètõ; á,associado, da contratada com
.outrem, a cessão ou transferência, tütyr,ü!.;:>parcial.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO.

' ••

" PrãçaT^i^h

51, Centro, CEP: 48.'44Ô-000.
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.' '•;•'• : "cOlVtisáAÔj'Êkí^NEOT DE ;LÍCITAÇÃO,' ' .
8.1. Na hipótese de rescisão adminlstrativã do presente Contrato, a Contratada reconhece,

de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo
80 da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃÒ DÓ ÉDltAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
9.1. Este Contrato decorre • do -Processo. : Pregão Presencial n° - 002/2019-FMAS,
fundamentada nos termos da Lei Federal; Ji°r-.8:666/93 e demais alterações, fazendo parte

integrante do processo o Edital do Pregão e Proposta da Contratada. •
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS- E FINAIS.

10.1. Todas as comunicações entre as partes, que impliquem em solicitação de serviços,
controle dê atendimento, reclamação, ou qualquer outra ocorrência digna de registro, serão

o

feitas por escrito/

•

10.2. O presente contrato admite altef^ôês, mediante termo aditivo, na forma do
estabelecido no artigo 65 da Lei N° 8.666/1993;.J

10.3. Caberá a CONTRATANTE a publicaçâq fesumida deste-instrumento no Diário Oficial

do Município, nos termos do parágrafó^ntóõ "rfb'^a^

da Lei n° 8.666/93.

10.4. A CONTRATADA res^òiidejfá pôriÓ® é'quálqüér rêsponsabilidade, mesmo que aqui
não esteja descrita,,mas,.que. a .legisjaçgfí.^çy a aplicação,deste.çontrgtò as^.ini o impuser.

CLÁUSULA DÉCÍlWA PRÍIMEIRÁ - Dòl^ÕRO

1

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cipó, Distrito Judiciário de Ribeira do Amparo,

Estado da Bahia, independentemen.íe.de ,gualq^^^ outro-por; mais privilegiado que seja para

^

dirimii-as questões derivadas'desfeconirstp-,. . ;

' •

11.2. E por estarem assim justas e acordada^,

todas as disposições

estabelecidas nas cláusulas dó presente contrato, bem como observar fielmente outras

disposições legais e.reguiamentos sp[>i;è^,á^,nto,rfi^^^
teor e forma, ha presença dãs téstemúnhàs Máixo'à^^^
•Ribeira"do AnipàroVisÀ,

PELA contratante;

í

de

n

em 02 (duas) vias de igual

de 2019.

PELA COKSTR^ADA:

í<ar"»r«-iCí'""'v
Maria Üakéliné Costa dos Sáhíòs';
'

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÇN^^^^

;

CONTRATADA

• Prácà irhiâ Mônicà'íí]3níá Vari CrGóstêr,'6T/Cèntro" CEP:48.4404000.
^.^TEL:(75)3439^V6e%n:-: .CNPJ: 13.809.405/0001-17
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TESTEMUNHAS:

.

Nome:

CPF:

Nome:

•O
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O

Praça Irmã Mônica Maria Van Cloosler, 51, Centro, CEP: 48.440-000.

TEL:(75) 3439-2Í66

'

CNPJ:-'l3!809.405/0001-17
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