PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
go da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA - CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69

EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N° PP034/2020
1 - PREAMBULO:
1.1 - 0 PODER EXECUTIVO DE RAFAEL JAMBEIRO, atraves da SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINAN^AS, sito na Praga da Liberdade, s/n,
Centro, por seu Secretario Municipal, torna publico que sua Pregoeira instituida pela
Portaria n9 206/2020, de 23 de Margo de 2020, estara reunida com sua equipe de apoio,
para receber as documentagoes e proposta para licitagao na modalidade PREGAO
PRESENCIAL do tipo "MENOR PRE£0 POR ITEM", o qua! sera processado e julgado de
conformidade com os preceitos da Lei Federal n9 10.520/2002, de 17.07.2002
subsidiariamente a Lei n9 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alteragoes, e Lei
Complementar 123/2006:
1.2 - Recebimento e abertura dos envelopes, propostas e documentagao de habilitagao,
ocorrerao em sessao publica e deverao ser entregues no maximo ate as 08h30min do dia
06/10/2020.
1.3 - O edital complete podera ser obtido pelos interessados na sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO - SETOR DE COMPRAS, de segunda a sexta feira, no
horario das 08h30 min as llh30 min. O Departamento de Licitagoes nao se
responsabilizara pela falta de informagoes relatives ao procedimento aqueles
interessados que nao confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital.
2 - OBJETO DA LICITAgAO:
2.1 - O objeto da presente licitagao e a aquisigao de veiculos para atender as
necessidades do Municipio de Rafael Jambeiro-BA.
2.2 - As quantidades e a discriminagao detalhada do veiculo objeto deste edital constam
no formulario de Proposta de Pregos, anexo I, qual faz parte integrante deste Edital.

3 - DA ABERTURA:
3.1 - A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao publica, dirigida pelo pregoeiro,
a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislagao mencionada no
preambulo deste edital.
DATA DA ABERTURA: 06/10/2020
HORA: OShBOmin
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO/BA SETOR DE COMPRAS
Praga da Liberdade, s/n - Centro - Rafael Jambeiro - Ba.
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4 - DAS CONDI^OES DE PARTICIPACAO:
4.1 - Poderao participar deste Pregao, as Pessoas Juridicas interessadas do ramo, e ou que
atenderem a todas as exigencias deste edital e seus anexos, inclusive quanto a
documentasao, as interessadas deveram comparecer junto a COREL - Comissao
Permanente de Licitagao, para retirada do editai.
4.2 - So poderao participar deste Pregao, concessionarias ou fabricantes que possuam
rede de assistencia tecnica propria autorizada pelo fabricante.
4.3 - Nao poderao participar da presente licita^ao, as Pessoas Juridicas que:
4.3.1 - Estejam cumprindo suspensao temporaria de participa^ao em licita^ao e
impedimento de contratar com o MUNICfPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA;
4.3.2 - Tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administragao Publica;
4.3.3 - Licitantes que se apresentem constituidas na forma de empresa em consbrcio.
4.3.4 - Empresa que tenham socios que sejam Funcionarios do MUNICIPIO DE RAFAEL
JAMBEIRO/BA.
5 - DO CREDENCIAMENTO:
5.1 - Cada licitante credenciara apenas 01 (urn) representante, que sera o unico admitido
a intervir no procedimento licitatbrio e a responder, para todos os atos e efeitos previstos
neste edital, por sua representada.
5.2 - Na sessao publica para recebimento das propostas e da documentagao de
habilitagao, o proponente/representante devera se apresentar para credenciamento
junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documentos que o credencie a participar
deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a
carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente, com foto.
5.3 - 0 credenciamento far-se-a atraves de instrumento publico ou particular de
Procura^ao que comprove a outorga os necessaries poderes para formular ofertas e
lances verbais de pregos, e praticar todos os demais atos pertinentes e este certame
licitatbrio, em nome da proponente.
5.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuragao, com firma
reconhecida de dirigentes, socios ou proprietaries da empresa proponente, devera ser
apresentada cbpia autenticada do respective estatuto ou contrato social, extrato
consolidado ou da ultima alteragao estatutaria ou contratual, no qual sejam expresses os
poderes para exercer direitos a assumir obrigagoes em decorrencia de tal investidura.
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5.5 - Declaragoes da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o
inteiro teor do edital deste Pregao, ressalvado o direito recursal, bem como de que
recebeu todos os documentos e informagoes necessarias para o cumprimento integral
das obrigagoes desta licita^ao, conforme modelo do anexo til que Integra este edital;
5.6 - Serao aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que nao estejam
munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausencia
desta documenta^ao implicara de imediato, na impossibilidade da formula^ao de lances
apos a classificagao preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das
decisoes do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos.
6 - DA APRESENTA£AO DA DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRE5A
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
6.1 Cada licitante devera apresentar a documenta$ao de que trata o subitem 9.1 deste
Edital.
6.2 No local, dia e bora indicados no pre^mbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverao entregar, simultaneamente, ao Pregoeiro ou
equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois)
envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma dos sub-itens abaixo:
6.2.1 - No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitagao, constante no subitem
6.2, o representante de cada licitante, devera entregar ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio,
em seoarado de aualauer dos envelopes, a Declaragao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, para as licitantes que assim se
enquadrarem, conforme modelo do anexo II, integrante deste edital.
6.2.1.2 - Em hipotese alguma serao aceitos documentos diferente do citado acima para
efeito de comprova^ao do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno
Porte.
6.3 - A nao entrega da Declaragao de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa
de Pequeno Porte, ou apresentagao de documento diferente do exigido no subitem 6.2.1
deste edital implicara na anula^ao do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado
garantido pela Lei Complementar 123/06, mesmo que o representante declare que os
documentos comprobatorios estejam junto ao envelope de Habilita^ao.
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREfOS
A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE RAFAEL JAMBEIRO
NOME COMPLETO DO LICITANTE
PREGAO PRESENCIAL N2 PP034/2020
DATA DE ABERTURA: 06/10/2020
HORARIO: 08h30min
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ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITA^AO
A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE RAFAEL JAMBEIRO
NOME COMPLETO DO LICITANTE
PREGAO PRESENCIAL N® PP034/2020
DATA DE ABERTURA: 06/10/2020
HORARIO: OBhBOmin
6.4 - Os documentos necessaries a participagao na presente licitacao, deverao ser
apresentados em original, ou por copia com autenticagao procedida por tabeliao, pelo
Pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de apoio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRATED PLANEJAMENTO E FINANCES, ou ainda pela juntada da (s) folha (s) de
orgao da imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s).
6.5 - Os documentos necessarios para participa?ao na presente licita$ao, compreendendo
os documentos referentes as propostas e a habilita^ao e seus anexos, deverao ser
apresentados no idioma oficial do Brasil. (Lingua Portuguesa).
6.6 - Quaisquer documentos necessarios a participa?ao no presente certame licitatorio
apresentada em lingua estrangeira deverao ser autenticados pelos respectivos
consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabeliao ou notario do pais de
origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos alem de serem
traduzidos para o idioma oficial do Brasil portradutor juramentado.
6.7 - A autentica^ao, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de
apoio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATED PLANEJAMENTO E FINANTAS
poderao ser efetuadas de segunda a sexta feira, no horario das 08h30 min as llh30 min,
somente na sala da COREL - Comissao Permanente e Licita^ao, localizada no predio sede
administrative da PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO/BA, situada na Praga da
Liberdade, s/n - Centro, Rafael Jambeiro/BA.
6.8 - O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de prego e da habilitagao,
devera ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturara e fornecera
objeto da presente licita^ao e que ira arcar com os compromissos contratuais.
6.9 - Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fac-simile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos, apenas como forma de ilustragao das
propostas de prego.
6.10 - Nao serao admitidas as participagoes dos Licitantes que se apresentarem apos a
abertura da sessao feita pela Pregoeira.

7 - DA PROPOSTA DE PRE^O (ENVELOPE N° 1):
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7.1 - 0 envelope "Proposta de Pre^o" devera confer a proposta de prego da licitante, que
devera atender aos seguintes requisites:
7.1.1 - Ser apresentada no formulario fornecido pelo PODER EXECUTIVO DE RAFAEL
JAMBEIRO, atraves da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E
FINANQAS, Anexo I deste edital, ou em formulario proprio contend© as mesmas
informacoes exigidas no referido formulario, assinado por quern de direito, em 01 (uma)
via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o pre^o
de cada item, expresso em reals (R$), com 02 (dois) digitos apos a virgula no valor
unitario, em algarismos arabicos, conforme o formulario mencionado acima, devendo
todas as folhas ser rubricadas;
7.1.2 - Apresentar pregos completes, computando todos os custos necessaries para o
atendimento do objeto da licitagao, bem como todos os impostos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, garantias e quaisquer outros
onus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;
7.1.3 - Constar prazo de validade das condigoes propostas nao inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentagao da proposta. Nao havendo indicagao expressa,
esse prazo sera considerado como tal;
7.1.4 - Indicar a razao social da empresa licitante, numero de inscrigao no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente ira fornecer o objeto da licitagao,
enderego complete, telefone, fac-simile e enderego eletronico (e-mail), este ultimo se
houver, para contato, numero da conta corrente bancaria e agencia respectiva. Os dados
referentes a conta bancaria poderao ser informados na fase da contratagao;
7.1.5 - O fornecimento sera mediante requisigao do Contratante, como previsto em
clausula contratual, como previsto no item e subitens 15, deste edital.
7.1.6 - Em case de divergencia entre informagoes contidas em documentagao impressa e
na proposta especifica prevalecerao as da proposta. Ocorrendo divergencia entre o valor
unitario e total para os itens do objeto do edital, sera considerado o primeiro.
7.1.7 - Os pregos propostos serao de exclusive responsabilidade da licitante, nao Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.
7.1.8 - A proposta de pregos sera considerada completa, abrangendo todos os custos para
o fornecimento do objeto licitado, conforme disposto no item 7.1.2 deste Edital.
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7.1.9 - Serao desclassificadas as propostas que nao atendam as exigencias deste ato
convocatorio.
7.1.10 - A proposta devera limitar-se ao objeto desta licitagao, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de pregos ou qualquer outra condigao nao prevista neste edital.
7.2 - Em nenhuma hipotese podera ser alteradas a proposta apresentada, seja quanto ao
prego, condigoes de pagamento, prazos ou outra condigao que importe em modificagao
dos termos originals pfertados.
7.3 - Independentemente de declaragao expressa, a simples apresentagao das propostas,
implica em submissao a todas as condigoes estipuladas neste edital e seus anexos, sem
prejuizo da estrita observancia das normas contidas na legislagao federal mencionada no
preambulo deste edital.
8 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITA^AO (ENVELOPE N* 2):
8.1 - A documentagao devera ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
center, obrigatoriamente, todos os requisites abaixo, sob pena de inabilitagao.
8.2 - A documentagao relativa a habilitagao juridica, conforme a constituigao consistira
em:
8.2.1 - Copia autenticada por cartorio ou por pregoeiro ou por servidor integrante da
equipe de apoio da COREL da Secretaria Municipal de Administragao, Planejamento e
Finangas, da cedula de identidade do proprietario da empresa licitante, no caso de
empresa individual;
8.2.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.2.3 - Copia autenticada por cartorio ou por pregoeiro ou por servidor integrante da
equipe de apoio da COREL da Secretaria Municipal de Administragao, Planejamento e
Finangas do ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por agoes,
acompanhado de documentos dos administradores eleitos;
8.2.4 - Inscrigao do ato constitutive, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;
8.2.5 - Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim exigir;
8.2.6 - Prova de inscrigao do Cadastre Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), da mesma
licitante que ira faturar e entregar o objeto licitado.
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8.2.7 - Certidao negativa de debitos quando a divida junto a Receita Estadual, da unidade
de federagao da sede da licitante;
8.2.8 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Negativa de Debitos
ou Positiva com Efeitos de Negativa relatives aos Tributes Federais e a Divida Ativa da
uniao, a qua! abrange, inclusive, as contribuigoes sociais previstas na Lei
8.212/1991;
8.2.9 - Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Servigo)
demonstrando situagao regular.
8.2.10 - Prova de regularidade junto ao Ministerio do Trabalho, mediante apresentagao
da CND de debitos trabalhistas.
8.2.11 - Certidao negativa de tributes municipal, emitida pelo Setor de Tributes da sede
do licitante;
8.2.12 - Declaragao assinada por quern de direito, que nao emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis)
anos, em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir de catorze anos,
conforme modelo do anexo IV, integrante deste edital;
8.2.13 - Declaragao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cab/veis, a existencia de fatos supervenientes impeditivos de contratagao e
habilitagao com a administragao publica, conforme anexo V deste edital.
8.2.14 - Certidao Negativa de Falencia ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede
do Proponente (valida somente se, expedida dentro de 30 dias antes da abertura das
Propostas, caso nao tenha validade expressa).
8.2.15 - Alvara de Funcionamento, expedido pelo orgao competente.
8.2.16 - Apresentar atestado(s) de capacidade tecnica, que comprove(m) que a empresa
licitante tenha fornecido bens pertinentes e compativeis com o objeto em caracteristicas,
prazo e quantidade deste Edital, podendo ser emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado. O atestado emitido sera necessario o acompanhamento da nota
fiscal.
9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1 - No dia, hora e local designado neste Edital, na presenga dos representantes de todas
as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o
Pregoeiro, que dirigira a sessao, apos abertura da mesma, recebera os documentos
abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas nao
previamente credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes:
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9.1.1 - O credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos
pessoais do mesmo e no caso de credenciamento por instrumento particular de
procuracao, com firma reconhecida de dirigentes, socios ou proprietarios da empresa
proponente, devera ser apresentada copia autenticada do respective estatuto ou
contrato social, extrato consolidado ou da ultima alterapao estatutaria, ou contratual, no
qual sejam expresses os poderes para exercer direitos a assumir obrigagoes em
decorrencia de tal investidura.
9.1.2 - Os envelopes de nQ 01 - Proposta e n5 02 - Habilita^ao devidamente identificada e
lacrada e quando couber, a Declara?ao de enquadramento de microempresa ou pequena
empresa.
9.1.3 - Tao logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o
Pregoeiro comunicara aos presentes que a partir daquele momento nao mais serao
admitidas novas licitantes ao certame.
9.1.4 - Encerrada fase de recepgao dos documentos exigidos na licita^ao, o Pregoeiro
concluira se ainda nao o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos
representantes das licitantes tais como previsto no subitem 9.1.1, exame este iniciado
antes da abertura da sessao.
9.1.5 - Concluidas a fase de recep?ao dos documentos exigidos na licita^ao e de
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promovera a abertura dos
envelopes contendo as propostas de pre$os, conferindo-as e rubricando todas as suas
folhas.
9.2 - Apos a entrega dos envelopes nao cabera desistencia, salvo por motive justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
10 - DO JULGAMENTO:
10.1 - O julgamento da licitagao sera dividido em duas etapas, Classificagao das Propostas
e Habilitagao e obedecera, quanto a classificafao das propostas, ao criterio do menor
prego do objeto deste Edital.
10.1.1 - O objeto desta licitagao sera adjudicado pelo prego global a licitante cuja
proposta seja considerada vencedora do certame.
10.2 - A etapa de classificagao de pregos, que compreendera a ordenagao das propostas
de todas as licitantes, classificagao das propostas passiveis de ofertas de lances verbais,
das licitantes proclamadas para tal, classificagao final das propostas e exame da
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.
10.3 - Durante a etapa de lances nao sera permitido o uso de celulares para a consulta de
pregos. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligagoes para
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consulta de pre^os, ou estiver ausente da sala de licita^oes seja qual for o motive, o
mesmo perdera o direito ao lance e sera excluido da etapa de lances para aquele item.
10.3.1 - Somente serao aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negocia^ao
caso o prego do licitante nao esteja compatfvel com o prego medio obtido na consulta ao
mercado, quando este tiver interesse em cobrir o prego apurado na pesquisa de mercado.
10.4 - A etapa de habilitagao compreendera a verificagao e analise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilita^ao" da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigencias constantes do presente
Edital.
10.5 - Etapa de Classifica^ao de Pre;os:
10.5.1 - Serao abertos os envelopes "Proposta de Pregos" de todas as licitantes.
10.5.2 - O Pregoeiro informara aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de pre^o para o servi^o do objeto da presente licitagao e os respectivos valores
ofertados.
10.5.3 - O Pregoeiro fara a ordenagao dos valores das propostas, em ordem crescente, de
todas as licitantes.
10.5.4 - O Pregoeiro classificara a licitante da proposta de menor prego para cada item e
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
em ate 10% (dez por cento), relativamente a de menor prego, para que seus autores
participem dos lances verbais.
10.5.5 - O valor maximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
lances verbais, conforme subitem 10.5.4, sera o valor da proposta valida de menor prego,
multiplicado por 1,10 (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.
10.6 - Quando nao houver, pelo menos, 03 (tres) propostas escritas de pregos nas
condigoes definidas no subitem 10.5.4, o Pregoeiro classificara as melhores propostas, ate
o maximo 03 (tres), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os pregos oferecidos nas propostas escritas.
10.6.1 - Em seguida, sera iniciada a fase de apresentagao de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais
estes que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal devera ser inferior
ao valor da menor proposta escrita ofertada.
10.6.2 - O Pregoeiro convidara os representantes das licitantes classificadas (para os
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta
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escritas classificada como menor pre^o, prosseguindo sequencialmente, em ordem
decrescente de valor.
10.6.3 - Caso nao mals se realize lances verbais serao encerrados a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criterio de menor pre?o por item.
10.7 - Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condigdes do edital e
esteja com o prego compativel com os praticados no mercado, esta podera ser aceita,
devendo o pregoeiro negociar, visando obter prego melhor.
10.8 - A desistencia em apresentar lance verbal, para determinado item, quando
convocado pelo Pregoeiro, implicara na exclusao da licitante das rodadas posteriores de
oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua ultima proposta registrada para
classificagao, na final da etapa competitiva.
10.9 - Caso nao se efetive nenhum lance verbal, sera verificado a compatibilidade entre a
proposta escrita de menor prego e o valor estimado para a contratagao.
10.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro
examinara a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada
e expressamente a respeito.
10.10.1 - Se a oferta nao for aceitavel, o Pregoeiro examinara a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a
apuragao de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
10.10.2 - Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e nao se
realizem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato publico, na mesma
sessao do Pregao.
10.10.3 - Nas situagoes previstas nos subitens 10.7 e 10.10.1, o Pregoeiro podera negociar
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor prego para
a administragao.
10.11 - Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente as sangoes administrativas constantes do item 18, deste Edital.
10.12 - Sera desclassificada a proposta que contiver prego ou entrega dos materials
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza nao previstos neste
Pregao;
10.13 - Em caso de divergencia entre informagoes contidas em documentagao impressa e
na proposta especifica, prevalecerao as da proposta.

%
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10.14 - DO TRATAMEIMTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO AS MICRO PE5SOAS JURIDICAS E
FfSICAS E PESSOAS JURIDICAS E FISICAS DE PEQUENQ PORTE SEGUNDO A LEI
CQMPLEMENTAR 123/2006
10.14.1 - Em caso de participagao de licitante que detenha a condigao de micro empresa
ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serao observados o seguinte:
10.14.1.1 - Sera assegurada preferencia de contratagao para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situagao em que as
propostas apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou
ate 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por
empresa que nao estiver amparada por esta lei complementar.
10.14.1.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada tera a
oportunidade de apresentar novo lance de prego no prazo maximo de 05 (cinco) minutos
apos a notificagao por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusao.
10.14.1.3 - Nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma da almea anterior, serao convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na
ordem classificatoria, para o exerdcio do mesmo direito.
10.14.1.4 - No caso de equivalence de valores apresentados pelas microempresa ou
empresa de pequeno porte que se enquadrem no disposto do subitem 10.14.1.1, sera
reaWzado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar a melhor oferta.
10.14.1.5 - Na hipotese da nao contratagao nos termos previstos 10.14.1.1, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.15 - Etapa de Habilitagao, Declaragao da Licitante Vencedora e Adjudicagao.
10.15.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 10.10 e seus subitens, deste
Edital, e sendo aceitavel a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciara
a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitagao" desta licitante.
10.15.2 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitagao na presente licitagao, ou os que apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, sera inabilitado.
10.15.2.1 - As microempresa ou empresa de pequeno porte deverao apresentar toda a
documentagao exigida para efeito de comprovagao da regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrigao.
10.15.2.2 - Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, a micro
empresa ou empresa de pequeno porte tera assegurado o prazo de 02 (dois) dias uteis,
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prorrogavels por igual periodo, a criterio da Administragao Publica, caso apresente
alguma restrigao pertinente a documentagao de regularidade fiscal, para a devida
regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de
eventuais certidoes negativas ou positivas, com efeito, negativa.
10.15.2.2.1 - A nao regularizagao da documentagao, no prazo previsto no subitem acima,
implicara na decadencia do direito a contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no
Art. 81 da Lei n5 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do
contrato, ou revogara licitagao.
10.16 - Constatado o atendimento das exigencias previstas neste Edital, a licitante sera
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitagao, pelo proprio Pregoeiro,
na hipotese da inexistencia de recursos, ou desistencia de sua interposigao, e pela
autoridade titular do orgao promotor do certame, na hipotese de existencia de recursos e
desde que improvises, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.
10.17 - Se a licitante desatender as exigencias licitatorias, o Pregoeiro examinara a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitagao da licitante, na
ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta que
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o
objeto do certame, pelo Pregoeiro.
10.18 - Da sessao do Pregao, sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara as
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a
ordem de classificagao, a analise da documentagao exigida para habilitagao e os recursos
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio
e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) a sessao.
10.19 - Os envelopes com os documentos relatives a habilitagao das licitantes nao
declaradas vencedoras permanecerao em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, ate
que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Apos esse fato, ficarao por
vinte dias correntes a disposigao das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que
sejam retirados, serao destruidos.
10.20 - Ao final da sessao, na hipotese de inexistencia de recursos, ou desistencia de sua
interposigao, sera feita pelo Pregoeiro, a adjudicagao do objeto da licitagao a licitante
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade
Competente da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINAN^AS para
homologagao do certame e decisao quanto a contratagao; na hipotese de existencia de
recursos, os autos serao encaminhados a Procuradoria Juridica Municipal para apreciagao
e parecer, e em caso de improvimento, adjudicagao do objeto da licitagao a licitante
vencedora, homologagao do certame e decisao quanto a contratagao.
11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
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11.1 - Ao final da sessao, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer
licitante podera manifestar imediata e motivadamente a intengao de recorrer, com
registro em ata da sfntese das suas razoes, podendo juntar memoriais no prazo de 03
(tres) dias uteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazoes em igual numero de dias, que comegarao a correr do termino do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2 - A falta de manifestagao imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da
sessao do Pregao, importara na preclusao do direito de recurso e a adjudicagao do objeto
da licitagao pelo Pregoeiro a licitante vencedora.
11.3 - O acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
11.3.1 - Os autos do processo administrative permanecerao com vista franqueada aos
interessados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E
FINAN^AS, sito na Praga da Liberdade, s/n - Centro - Rafael Jambeiro.
11.4 - A fase recursal devera ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultara
as licitantes representadas sobre sua intengao de recorrer ou nao, e declarara,
expressamente, que so serao conhecidos os recursos interpostos antes do termino da
sessao.
11.5 - Tambem serao conhecidas as contrarrazoes aos recursos intempestivamente
apresentadas.
12 - DAS CONDUCES CONTRATUAIS
12.1 - As obrigagoes decorrentes desta licitagao, a serem firmadas entre as partes, serao
formalizadas atraves de Contrato, observando-se as condigoes estabelecidas neste Edital,
seus Anexos, na legislagao vigente e na proposta do licitante vencedor.
12.2 - A Secretaria de Administragao, Planejamento e Finangas convocara formalmente a
licitante vencedora para assinar o Contrato, que devera comparecer dentro do prazo de
03 (tres) dias consecutivos. contados a partir da convocagao.
12.3 - O prazo estipulado no subitem 12.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde
que ocorra motive justificado aceito pela Secretaria de Administragao, Planejamento e
Finangas.
12.4 - O PREGOEIRO podera, quando a convocada nao assinar o Contrato no prazo e
condigoes estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificagao
dos licitantes na ordem de classificagao e, assim sucessivamente, ate a apuragao de uma
licitante que atenda ao edital, sendo o respective licitante declarado vencedor.
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12.5 - 0 prazo da aquisi^ao sera da data da assinatura do contrato ate 60 dias, podendo
ser prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.
13 - DO PRE£0 E DO REAJUSTE:
13.1 - Os pregos deverao ser expresses em reals e de conformidade com os subitens 7.1.1
e 7.1.2 deste edital, fixo e irreajustavel.
13.1.1 - Flea ressalvada a possibilidade de altera^ao dos pre$os caso ocorra o
desequilibrio economico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea "d"
da Lei 8.666/93.
13.1.1.2 - No caso de solicitagao do equilibrio economico-financeiro, a contratada devera
solicitar formalmente a SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINAN^AS,
devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedencia do pedido,
sendo que o mesmo sera encaminhado a Procuradoria Juridica do Municfpio para o
devido parecer.
14 - DO RECURSO OR^AMENTARIO:
14.1 - As despesas decorrentes com a contratagao do objeto desta licita^ao correrao por
conta das dotapoes de 2020.
15-DO FORNECIMENTO:
15.1 - Os fornecidos mediante apresentagao da requisigao por parte da Contratante,
conforme clausula contratual, ao limite contratado e com garantia de sua qualidade.
15.2 - A licitante vencedora sujeitar-se-a a mais ampla e irrestrita fiscalizagao por parte
da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO PLANEJAMENTO E FINAN^AS,
encarregada de acompanhar o regular fornecimento, incluindo a qualidade do produto
fornecido e prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamafoes e
explicates formuladas, inclusive a devolugao das requisite devem ser anexadas a Nota
Fiscal, para a devida conferencia.
16 - DO PAGAMENTO:
16.1 - O pagamento sera feito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PLANEJAMENTO E FINAN^AS, de forma parcelada, mediante apresentagao da Nota Fiscal
Eletronica, diretamente na tesouraria da citada Secretaria, ou mediante a emissao de
Ordem Bancaria ou transferencia bancaria em conta corrente da licitante vencedora,
mediante clausula contratual.
16.2 - Em caso de devolugao da Nota Fiscal ou Fatura para correrao, o prazo para o
pagamento passara a fluir apos a sua reapresentagao.
16.3 - A criterio da contratante poderao ser utilizados creditos da contratada para cobrir
di'vidas de responsabilidades para com ela, relatives a multas que Ihe tenham sido
aplicados em decorrencia da irregular execute contratual.
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A nota fiscal eletronica devera ser emitlda pela propria Contratada,
16.4
obrlgatoriamente com o numero de Inscri^ao no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitagao e das propostas de pregos, bem como da Nota de Empenho, nao se admitlndo
notas fiscals eletronicas emitidas com outros CNPJs.
16.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor
devido sera acrescido de encargos moratorios calculados desde a data final do periodo de
adimplemento ate a data do efetivo pagamento, o valor original devera ser atualizado
pelo IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mes ou
fragao.
17 - DAS OBRIGAgOES DAS PARTES:
17.1 - Alem das obrigagoes resultantes da observancia da Lei 8.666/93 sao obrigagoes da
CONTRATADA:
17.1.1 - Fornecer com pontualidade os servigos com qualidade na quantidade requisitada,
ao limite da contratagao.
17.1.2 - Comunicar imediatamente e por escrito ao Poder Executive, atraves da Secretaria
de Administragao, Planejamento e Finangas, qualquer anormalidade verificada nas
requisigoes ou em outra situagao qualquer, para que sejam adotadas as providencias de
regularizagao necessarias;
17.1.2.1 - Atender com prontidao as reclamagoes por parte do recebedor dos servigos,
objeto da presente licitagao.
17.3 - Manter todas as condigoes de habilitagao exigidas na presente licitagao:
17.4 - Alem das obrigagoes resultantes da observancia da Lei 8.666/93 sao obrigagoes da
CONTRATANTE:
17.4.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
17.4.2 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.

17.4.3 - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedencia, sobre multas,
penalidades e quaisquer debitos de sua responsabilidade;
17.4.4 - Aplicar as sangoes administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.

PREFEITURA DO MUNICfPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
go da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA - CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69

18-DAS PENALIDADES
18.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das clausulas contidas no contrato
sujeitara o Contratado as san^oes previstas na Lei Federal 8.666/93, garantida a previa e
ampla defesa em processo administrative.
18.2 - A inexecu^ao parcial ou total do Contrato ensejara a suspensao ou a imposigao da
declara^ao de inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Rafael
Jambeiro/BA e registro junto a banco de dados de outros entes federados e multa, de
acordo com a gravidade da infragao.
18.3 - A multa sera graduada de acordo com a gravidade da infragao, nos seguintes
limites maximos:
18.3.1 - 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, interuptos ou
nao, pelo nao fornecimento Contratado;
18.3.2 - 0,7% (sete decimos por cento) ao dia de atraso, interuptos ou nao, pelo nao
fornecimento Contratado;
18.4 - O valor das multas sera, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros creditos, relative ao mesmo Contrato, eventualmente
existente.
18.5 - As multas previstas nesta clausula nao tern carater compensatorio e o seu
pagamento nao eximira o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infragoes cometidas.
19 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO:
19.1 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar os
termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de
acordo com os prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endere?o discriminado no subitem
11.4 deste edital, cabendo a pregoeira decidir sobre a peti^ao no prazo de vinte e quatro
boras. Demais informagoes poderao ser obtidas pelo Fone (75) 3680-2122.
19.1.1 - Nao serao reconhecidas as impugna^oes interpostas, quando ja decorridos os
respectivos prazos legais.
19.2 - Acolhida a peti?ao impugnando o ato convocatorio, o mesmo sera revisto e sera
designada nova data para a realizagao do certame.
20 - DAS DISPOSICOES GERAIS:
20.1 - As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre as Pessoas Jundicas interessadas atendidas os interesses
publicos e o da Administragao, sem comprometimento da seguran^a da contratado.
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20.1.1 - O desatendimento de exigencias formais nao essentials, nao importara no
afastamento da licitante, desde que sejam possiveis as aferi?6es das suas qualidades e as
exatas compreensoes da sua proposta, durante a reaVizagao da sessao publica deste
pregao e desde que nao fique comprometido o interesse do orgao promotor do mesmo,
bem como a finalidade e a seguran$a da futura contrata?ao.
20.2 - E facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da
licita?ao, a promo?ao de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao
do processo.
20.3 - Nenhuma indenizafao sera devida a licitante, em caso de revogagao deste Edital,
nos termos do item 20.5 e a homologa^ao do resultado desta licitagao nao implicara em
direito a contratagao.
20.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluem-se o dia do initio e
inclui-se o do vencimento, observando-se que so iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na SECRETARtA MUNICIPAL DE ADMINISTRA^AO PLANEJAMENTO E
FINAN^AS, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.
20.5 - O Prefeito Municipal podera revogar a presente licitagao por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de ofi'cio ou
mediante provocagao de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93.
20.6 - No caso de alteragao deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizagao
do pregao, este prazo sera reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao
nao prejudicar a formulagao das propostas.
20.7 - Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente Edital, sera
competente exclusivamente o Foro da Comarca de Castro Alves/BA.
20.8 - Na hipotese de nao haver expediente no dia da abertura da presente licitagao,
ficara esta transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo local e horario
anteriormente estabelecido.
20.9 - Os envelopes de habilitagao das Pessoas Jundicas que nao forem classificadas para
nenhum dos itens ficarao a disposigao dos licitantes apos a assinatura dos contratos pelo
periodo de 60 (sessenta) dias, apos este prazo os envelopes com seu respectivo conteudo
serao fragmentados.
20.10 - Os casos omissos serao resolvidos pela Pregoeira.
20.11 - Fazem partes integrantes deste edital:
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Anexo I - Termo de referenda e Planilha de Proposta de Pregos;
Anexo II - Declara^ao para mlcroempresa e empresa de Pequeno Porte;
Anexo III - Declara^ao de conhecimento e aceitagao de cumprimento do inteiro teor do
edital;
Anexo IV - Declara^ao de nao emprego a Menor de Idade;
Anexo V - Dedara^ao de inexistenda de fatos impeditivos de habilitafao e contratagao;
Anexo VI - Minuta do Contrato;
Rafael Jambeiro/BA, 17 de Setembro de 2020.

ARIANA DE LIMA^OMES
PregoeircT
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO:
1.1. O Presente Pregao tem por objeto O objeto da presente licita^ao e a aquisifao de veiculos
para atender as necessidades do Munlcipio de Rafael Jambeiro-BA. Edital e seus Anexos.
2. DA JUSTIFICATIVA:
2.1. A aquisl?ao de veiculo para atender as necessidades do municipio de varias secretarias do
municipio, no transporte de pacientes, transporte de material, transporte de servidores publicos,
visando atender melhor a populate e os servigos publicos.
3. CONDICOES GERAIS:
3.1. Os bens deverao ser garantidos atraves de certificado do fabricante com garantia minima de
12 meses;
3.2. No periodo de garantia a substituigao nos bens, pegas ou partes que apresentarem defeitos
ou estiverem em mas conduces de funcionamento, serao feitas pela Contratada, sem qualquer
onus para a Contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis;
3.3. O bem fornecido devera possuir garantia, referente a defeitos de fabricate, desempenho ou
outros de acordo com as exigencias do Codigo de Defesa do Consumidor;
3.4. O veiculo devera ser 0 km ano e fabricagao minima de acordo a descrigao de cada item, os
veiculos deverao ser entregue diretamente no municipio sem onus para a Prefeitura.
4. DA ESPECIFICACAO:
4.1. O veiculos a ser adquiridos esta especificado abaixo.
5. DAS PLOTAGENS:
5.1. O veiculo devera vim plotado/envelopado com slogan da gestao que sera disponibilizado pelo
setor responsavel. O licitante devera fazer a instalagao de envelopamento /plotagem de veiculos
com impressao digital, em otima resolugao, antes da entrega.
6. DOS VIDROS:
5.2. Os vidros dos veiculos deverao vim com pelicula permitida por lei, que apresente
transparencia minima de 75% no para-brisa, de 70% nos vidros laterals dianteiros e de 28% no
restante dos vidros. De acordo com o artigo 39, da Resolugao n9 254 do CONTRAN:
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Art. 3? A transmissao luminosa nao podera ser inferior a 75% para os vidros incolores dos para-brisas
e 70% para os para-brisas coloridos e demais vidros indispensaveis a dirigibilidade do veiculo.
§19 Ficam exclut'dos dos limitesfixados no caput deste artigo os vidros que nao interferem nas areas
envidragadas indispensaveis a dirigibilidade do veiculo. Para estes vidros, a transparencia nao podera ser
inferior a 28%.
§29 Consideram-se areas envidragadas indispensaveis a dirigibilidade do veiculo, conforme ilustrado
no anexo desta resolugao:
I - a area do para-brisa, excluindo afaixa periferica de serigrafia destinada a dar acabamento ao vidro
e a area ocupada peia banda degrade, caso existente, conforme estabelece a NBR 9491;
II - as areas envidragadas situadas nas laterals dianteiras do veiculo, respeitando o campo de visao do
condutor.
7. A DOTACAO ORCAMENTARIA:
7.1. Os recursos orfamentarios para cobrir as despesas decorrentes da aquisi^ao do objeto desta
licitagao serao oriundos da Dotagao orgamentaria de 2020.
8. PAGAMENTO:
8.1. 0 pagamento sera efetuado de forma parcelada mediante apresentagao da Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo setor financeiro.
9. ENTREGA:
9.1. 0 fornecedor se comprometera em fornecer o veiculo de acordo com a descrigao da planilha
de especificagao no prazo de ate 10 (dez) dias contados da ordem de fornecimento. Ou no prazo
acordado entre ambos.
10. PLANILHA DE ESPECIFICACAO E QUANTITATIVO
ITEM

01

PRODUTO

VEICULO
CHASSI
0
KM,
EMPLACADO
ANO/MODELO 2020, COMBUSTIVEL DIESEL,
CAMBIO MANUAL, MOTORIZAgAO 2.8, potencia
minima 200 cavalos, duas portas, com ar
condicionado, Dire^ao eletrica, Air bag duplo,
freios ABS, comprimento total 5381 mm, largura
1870mm, altura 1778mm, distancia entre eixos
3096mm, tanque de combustivel 76 litres, pneus
aro 16 acima, capacidade de carga 1220 kg,
controle de trafao, controle eletronico de
estabilidade, trava eletrica, vidro eletrico.

UNID.

UND

QUANT.

01

MARCA

PREgO

PRECO

unitArio

TOTAL
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CAMINHAO CHASSI VEICULO 0 KM EMPLACADO,
ANO/MOOELO 2020/2021, COMBUSTIVEL DIESEL,
CAMBIO MANUAL. Potencia mfnima del43 cv,
dire?ao eletrica, tragao traseira, cambio de 6
marchas, ar condicionado, air bag para motorista e
acompanhantes, volante com ajuste de altura e
profundidade, vidros dianteiros elStricos, tacografo,
02

freios a disco, programa eletronico de estabilidade,
distancia entre eixos 3665 mm, comprimento total
5956 mm, altura da carga 695 mm, balango

UNO

01

UND

05

dianteiro 1021 mm e traseiro 1270, eixo dianteiro
ate a parede da cabine 1503 mm, peso do eixo
dianteiro 1860, peso do eixo traseiro 2430, altura do
veiculo 2329 mm, peso bruto total 4100 kg, carga
util 2220 kg,
VEICULO DE PASSEIO EMPUCADOS TIPO HATCH;
HENS MINIMOS DE SERIE - Motoriza^ao minima 1.0;
Ano/Modelo: 2020/2020 - 0km; Capacidade para 5
(cinco)

passageiros,

Combustivel:

induindo

Flex (gasolina

o

motorista;

e .etanol); Dire?ao

hidraulica ou Eletrica; Ar condicionado; Cintos de
seguranfa laterals dianteiros e de 03 (tres) pontos e
central fixo de 02 (dois) pontos; Sistema de Freios
ABS com EBD; Cambio manual de 05 marchas a
frente e 01 a re; 04 (quatro) portas laterals;
Capacidade mfnima do porta-malas 290 litres;
03

comprimento 3820 mm,

distancia entre eixos

2376mm, largura 1636mm, altura 1480mm, vao
livre do solo 165 mm, cambio de 5 marchas, porta
malas 280 litros, tanque de combustivel 48 litres,
carga util 400 kg. Capacidade minima do tanque de
combustivel 48 litros; Pneus 175/65 R 14; Vidros
eletricos

dianteiros

antiesmagamento;

com

Travas

one
eletricas

touch
+

e

trava

automatica das portas a 20 km/h; Predisposi?ao
para radio (2 alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes
traseiros e Antena); Jogo de tapetes de borracha;
Chapa protetora do motor e Carter; Cor S6LIDA
BRANCO; Garantia minima de Fabrica.
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VEICULO DE PASSEIO TIRO HATCH: ITEMS MIMINOS
DE

5ERIE;

Motoriza?ao

minima

1,0

a

1.3

Ano/Modelo: 2019/2020 - 0km. Capacidade para 5
(cinco)

passageiros,

Combustivel:

incluindo

o

motorista.

Flex (gasolina e etanol);

Direfao

hidraulica ou Eletrica; Ar condicionado; Sistema de
som com entrada USB e alto-falantes/ alarme/
chave

tipo

canivete

com

telecomando

para

fechamento e abertura das portas/ volante e banco
do motorista com regulagem de altura/ Cintos de
04

seguran?a laterals dianteiros retrateis de 3 pontos ;

UND

01

Sistema de Freios: ABS ; Cambio manual de 05
marchas a frente e 01 re; 4 (quatro) portas laterals;
Capacidade minima do porta-malas: 300 litros;
Capacidade minima do tanque de combustivel: 48
litros; Vidros etetricos dianteiros e Travas eletricas,
vidros com pelicula permitida por lei, que apresente
transparencia minima de 75% no para-brisa, de 70%
nos vidros laterals dianteiros e'de 28% no restante
dos vidros. Jogo de tapetes de borracha; Chapa
protetora do motor e Carter. Cor: BRANCA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

(60) dias

de

de 2020.

RAZAO SOCIAL
CNPJNOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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MODELO DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO II

DECLARACAO ME/EPP
Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisites
estabelecidos no artigo 3^ da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e,
que essa Empresa esta apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos
42 ao 48 da referida Lei.
CNPJ:.....................
Nome da Empresa:

Local,__ de

de

Nome da Empresa
Assinatura do Representante Legal

OBSERVACOES:
1 - A apresenta^ao desta declaragao e obrigatoria para as microempresa e empresas de
Pequeno Porte
2 - Esta Declara^ao devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada
pelo seu representante legal ou mandatario.
3- Esta declaracao devera ser aoresentada de forma avulsa, fora de aua/auer dos
envelopes (Proposta de Precos ou de Habilitacao).
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ANEXO III

MODELO DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITAfAO DE CUMPRIMENTO DO
INTEIRO TEOR DO EDITAL

inscrito no
por intermedio de seu representante legal o (a) Sr.
CNPJ n°
portador (a) da Carteira de
e
do CPF n°
_, DECLARA, sob as penas da
Identidade n°
legislate aplicavel, por seu representante legal infra-assinado para cumprlmento do
previsto no inciso VII do art. 4? da Lei n5 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada
no DOU de 18 de julho de 2002 e para fins do Pregao Presencial n5 PP034/2020 do PODER
EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA, DECLARA que tem ciencia dos
termos do presente edital e sabe ter cumprir plenamente os requisites de habilita?ao
exigidos do Edital do Pregao em epigrafe, como a execugao dos termos contratuais
previstos para a sua execugao em caso de ser adjudicada.

Local,

de

de 2020.

Nome da empresa
Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declaracao devera serAoresentado junto oo Credenciamento.
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ANEXO IV

DECLARACAO DE NAO EMPREGOS DE MENOR

___ (nome
da
empresa)___________________
inscrito no CNPJ n°
por intermedio de seu representante legal o (a) Sr.
portador (a) da Carteira de Identidade n°
(nome do representante legal)
e do CPF n° _______________ , DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condi^ao de aprendiz.
(Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data,

de

de 2020.

Nome da Empresa
Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declara^ao devera ser inserida no envelope de Documentos de Habilitapao.
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ANEXOV

MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

(Nome da Empresa), com cadastre no
Ministerio da Fazenda, sob o numero _.___.___.____-__ (CNPJ), sito a
_______________ (enderego
completo) __ ___________________ ; Declara, sob as
penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos Impedltivos para habilitagao e
contratagao com a administragao publica, ciente da obrigatoriedade de declarer
ocorrencias posteriores.

Local,

de

de 2020.

Nome da Empresa
Assinatura do responsavel legal e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Decloracdo devera serinserida no envelope de Documentos de Habiiitacao.
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.2
2020
72020
PROCESSO ADM Ns
INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO E
EMPRESA
A

O MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO, Estado da Bahia, pessoa jundica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n?. 13.195.862/0001-69, com sede na Pra^a da
Liberdade, s/n, Centro, Rafael Jambeiro/BA, neste ato legalmente representado por seu
Prefeito Municipal, Senhor Joeldeval de Souza do Carmo, brasileiro, casado, residente e
domiciliado na cidade de Rafael Jambeiro/BA, legalmente investido e no exercicio pleno
do mandate, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a
, inscrito sob o CNPJ ne.
, Inscripao Estadual n5.
Empresa
-Bahia, neste ato representado na forma
, situado a Rua
, portador de
dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr.
documento de identidade n9.
, emitido por SSP/......, aqui denominada
CONTRATADA, com base no Edital do PREGAO PRESENCIAL Ne PP034/2020, e
disposi^oes da Lei Federal n^ 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente a Lei n9.
8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alteragoes, e Lei Complementar 123/2006,
e resolvem celebrar o presente Contrato Administrative, mediante as clausulas e
conduces seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente a xxxxxxxx, de acordo com as especifica^oes constantes no
Anexo I do Edital do PREGAO PRESENCIAL N9. PP034/2020, que independente de
transcrigao na Integra neste instrumento.
§ 1° - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi^oes deste contrato,
acrescimos ou supressoes no fornecimento de servigos objeto da presente licitagao, de
ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65
da Lei n9. 8.666/93.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECU^AO
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O forneclmento contratado serao executados em uma unlca parcela, atendidas as
especifica^oes fornecidas pelo Municipio, devendo a Contratada tomar todas as medidas
para assegurar um controle de qualidade adequado.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRE^O, DOS REAJUSTES E REVISOES, DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

O pre^o estimado para o presente contrato, corresponde a aquisi^ao do objeto contratual
pelos pre?os constantes da Proposta de Pregos da CONTRATADA, aceita na licitagao acima
referida,

cujas

planilhas constituem

os

anexos integrantes deste

instrumento,

devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes, ou seja, a monta
de R$.....................
§15-0 pagamento sera efetuado de modo parcelado, de acordo com as ordens de
fornecimentos expedidas no perfodo correspondente ao mes, e que devera ser
acompanhada da documentagao necessaria a sua llquida^ao, qual seja:
Carta de encaminhamento dos documentos;
Respectivas ordens de compras, faturas e notas fiscals;
Comprovante de recolhimento da contribuigao previdenciaria;
Comprovante do recolhimento da contribui^ao do FGTS.
§ 29- Sera observado o prazo ate o quinto dia util do mes subsequente ao fornecimento
para o pagamento, contados a partir da data da emissao da nota fiscal ou fatura recebida
pelo Municipio.
§ 3s- O valor deste CONTRATO correra a conta do Projeto/Atividade n9
, Elemento de Despesa n9...................-..........

Expansao

, Fonte n9

- Recursos vinculados.
§ 49- Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista nessa clausula,
deverao ser atualizados financeiramente, pelos indices de varia^ao do IGPM em vigor,
adotados pela legislagao federal regedora da ordem economica, apos decorridos 30 dias
da data da emissao da nota fiscal ou fatura recebida pelo Municipio, ate a data do efetivo
pagamento.
§ 59. Os pre^os que vierem a constar da Autorizagao de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderao ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos

wSm

mm
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termos da legisla^ao em vigor, conforme Art. 65, letra "6", da Lei N9. 8.666, de 21/6/1993
e legislate subsequente.
§ 6s. Fica ressalvada a possibilidade de altera^ao das condi^des para a concessao de
reajustes em face da superveniencia de normas federais aplicaveis a especie ou de
alteragao dos pregos, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de
manter o equilibrio economico e financeiro da aven^a.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO
O prazo maximo para execugao do objeto deste CONTRATO sera de xxx meses, iniciandose a contagem na data de assinatura do contrato.
§ l9 - Os prazos de inicio de etapas de execu^ao do objeto contratual, de sua conclusao e
de entrega, admitem prorroga^ao a criterio da CONTRATANTE, mantidos todos os
direitos, obrigagoes e responsabilidades, na conformidade do disposto Lei 8.666/93, e
serao instrumentalizados por termo aditivo.
§ 29 - O fornecimento sera executado em uma unica vez, de acordo com a expedite das
ordens de fornecimento, as quais deverao ser atendidas no prazo maximo de tres dias
uteis, a contar do recebimento desta nos endere?os constantes na ordem de
fornecimento.

CLAUSULA QUINTA - DA VJNCULACAO AO EDITAL E PUBLICA^AO DO EXTRATO DO
CONTRATO
Os termos desse contrato estao vinculados ao Edital do Processo Licitatorio, PP n9 xxx/xx.
O extrato do presente contrato sera publicado na Imprensa Oficial, no prazo definido na
Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR PREJUIZOS DECORRENTES DA
PARALIZACAO:
Ocorrendo imotivada paralisagao do fornecimento, ora contratados, sem que a
CONTRATANTE, para tal tenha contribuido, e sem que tenham ocorrido Fatos Imprevistos
ou Imprevisfveis, que amparem a situa^ao da CONTRATADA, disso resultando prejuizo
para a CONTRATANTE, respondera a CONTRATADA, integralmente, pelos citados prejuizos
obrigando-se como se obriga, expressamente, a ressarci-los.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAgOES e RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
Obriga-se a CONTRATADA a executar rigorosamente e cumprir tempestivamente o
fornecimento e as disposi$6es do presente CONTRATO, alem dos anexos do Edital da
correspondente Licita$ao, obrigando-se especificamente a:
a) Responder financeiramente, inclusive na via judicial, sem prejuizo de medidas
outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos que possam causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, em fun$ao da execu?ao do objeto deste Contrato.

b) Executar as entregas de acordo com as Especificagoes tecnicas e Proposta
apresentada e demais elementos tecnicos, obedecendo rigorosamente as Normas
Tecnicas, assim como as determinagoes da CONTRATANTE e a legislagao
pertinente;

c) Aceitar os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaries, obedecidos os
limites legais.

d) Responder por todos os onus e obrigagoes concementes as legislagoes dveis,
previdenciaria, tributaria e trabalhista.

e) Manter permanentemente preposto indicado em sua proposta, ou outra
equivalente, que, assuma perante a fiscalizagao da CONTRATANTE a
responsabilidade legal dos servigos, ate a entrega definitiva, inclusive com poderes
para deliberar sobre qualquer determinagao de emergencia que se tome
necessaria.

f)

Substituir, sem onus adicionais para a CONTRATANTE, os objetos que
comprovadamente sejam julgados inadequados pela fiscalizagao.

g) Manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condigoes de habilitagao e
qualificagao exigidas na licitagao;
Obriga-se a CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos nos prazos e condigoes aqui previstos;
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b) Constituem direitos e prerrogativas do Municipio, alem dos previstos em outras
leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n9 8.666 de 21.06.93, que a
CONTRATADA aceita e a eles se submete.
CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZA£AO
A CONTRATANTE exercera a Fiscalizafao da execufao do objeto do CONTRATO, mediante
pessoal especializado, designado para tal fim pelo MUNICIPIO, sem que reduza, nem
exclua, a responsabilidade da CONTRATADA. Esta Fiscaliza^ao sera exercida, no exclusive
interesse da Administra^ao, representada, na oportunidade, pela CONTRATANTE, sendo
que na ocorrencia de qualquer irregularidade, nao devera o fato importar coresponsabilidade do Poder Publico Municipal, ou de seus Agentes de Prepostos, salvo a
hipotese de ser caracterizada a omissao destes.
§ l9 - Reserva-se a Fiscalizagao o direito e a autoridade, para resolver
qualquer caso duvidoso ou omisso, nao previsto, no Edital de Licita^ao, neste CONTRATO,
nas Leis, Regulamentos, Especifica^oes ou tudo quanto, direta ou indiretamente, se
relacione com o objeto deste CONTRATO; bem assim o direito de intervir na execute,
quando se constatar incapacidade tecnica da CONTRATADA e seus prepostos e
empregados, sem que a CONTRTATADA fafa jus a qualquer indeniza^ao.
§ 2e - As atribui^oes da Fiscalizagao, ressalvadas as disposigoes
constantes no caput desta Clausula e seu Paragrafo Primeiro, sao:

a) Relatar em tempo habil, ocorrencias ou circunstancias que possam acarretar
dificuldade no desenvolvimento da aquisifao.

b) Esclarecer prontamente, as duvidas que Ihe sejam
CONTRATADA, atraves de correspondencia protocolada.

apresentadas

pela

c) Expedir por escrito, as determinates e comunica^oes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providencias necessarias a corregao das falhas observadas.

d) Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado ou nao especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

e) Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

f)

Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os objetos contratados.
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CLAUSULA NONA - DAS TRANSFERENCES E SUB-CONTRATAgOES
E admitido, sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA a sub-contrata?ao de
parte da aquisi^ao, desde que previamente autorlzado pela Administragao.
Paragrafo Unico - Havendo sub-contrata^ao, o pagamento das faturas emitidas pelo subcontratado ficara a cargo da CONTRATADA, que deve apresentar sua fatura perante o
Munlcipio a fim de receber o Credito.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
O Recebimento Definitive do objeto contratual dar-se-ao de acordo com as disposigoes
constantes dos Art. 73 e 74, da Lei Federal n° 8.666/93, e observados os seguintes prazos
e criterios:
O recebimento definitive do objeto sera promovido pelo Munlcipio, atraves da Secretaria
responsavel pela ordem de fornecimento, que verificara e atestara o cumprimento de
todas as exigencias contratuais, emitindo termo circunstanciado, apos o decurso do prazo
de observa^ao ou vistoria que comprove a adequate do objeto aos termos contratuais;
O municipio rejeitara, no todo ou em parte, qualquer proposi$ao em desacordo as
especificagoes do objeto da licitagao e as disposigoes do respective Edital; O termo de
recebimento sera registrado em Livro proprio do Municipio;
Paragrafo Unico - O recebimento Definitive nao isentara a CONTRATADA das
responsabilidades previstas, nos Artigos 441 e 618 do Codigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- SANQOES CONTRATUAIS
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n5 8.666/93, e neste Edital, a CONTRATADA
ficara sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administragao,
inexecugao parcial ou inexecugao total da obrigagao, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal, assegurada a previa e ampla defesa, as seguintes penalidades:
A - Deixar de apresentar a documentagao exigida no certame: suspensao do direito de
licitar e contratar com a Administragao pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratagao;
B - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensao do
direito de licitar e contratar com a Administragao pelo prazo de 05 anos e multa de 10%
sobre o valor estimado da contratagao;
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C - Executar o contrato com irregularidades, passiveis de corre^ao durante a execu^ao e
sem prejuizo ao resultado: advertencia;
D - Executar o contrato com atraso injustificado, ate o limite de 10 (dez) dias, apos os
quais sera considerado como inexecugao contratual: multa diaria de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato;
E - Inexecugao parcial do contrato: suspensao do direito de licitar e contratar com a
Administragao pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante nao adimplido do contrato;
F - Inexecugao total do contrato: suspensao do direito de licitar e contratar com a
Administragao pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato;
G - Causar prejuizo material resultante diretamente de execugao contratual: declaragao
de inidoneidade cumulada com a suspensao do direito de licitar e contratar com a
Administragao Publica pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
A inexecugao total ou parcial, ou imperfeita execugao do objeto contratual proporcionam
a RESCISAO do pactuado, garantido o contraditorio e obedecendo-se ao disposto na Lei
Federal n° 8.666/93, com as consequencias nela previstas, independentemente de
interpelagao judicial.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
As partes elegem o FORO da Comarca de Xxx, Estado da Bahia, renunciando-se, como se
renuncia, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por terem acordado, justo e contratado, assinam o presente CONTRATO em 3 (tres)
vias, todas iguais e para urn so fim, na presenga de duas testemunhas, infra-firmadas.
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