MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/2017-PP/PMA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL / MENOR LANCE VERBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM SEPARAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS NO
SISTEMA E-SAJ E/OU PJE E/OU PROJUDI, E DO MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE
ALTO,
COM
GERENCIAMENTO
ELETRÔNICO
DE
DOCUMENTOS–GED,
E
ORGANIZAÇÃO EM MÍDIAS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA CONSULTAS
ONLINE, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

DATA: 16/10/2017

INÍCIO DA SESSÃO: 13h40min

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
ATT: SENHOR PREGOEIRO MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2017-PMA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2017-PP/PMA
EMPRESA:
CNPJ/MF:
ENDEREÇO:
Nº:
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CIDADE:
ESTADO:
E-MAIL:
FONE:( )
CELULAR ( )
NOME DO RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO EDITAL:
CPF:
RG:
Obtivemos, nesta data, através da Divisão de Compras e Licitações desta municipalidade, cópia do
instrumento convocatório da licitação supramencionada.
Visando a comunicação futura entre o Município e a sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitação por meio do e-mail:
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br (inserir assunto: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/2017-PP/PMA),
Telefax (77) 3662-2113 / (77) 3662-2114 / (77) 3662-2205 ou ser entregue diretamente à Divisão de
Licitações do Município de Palmas de Monte Alto.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Palmas de Monte Alto à responsabilidade
de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório,
bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Para o licitante ser informado sobre as mudanças desse edital, ESTE PROTOCOLO DEVE
SER ENVIADO ASSIM QUE O MESMO FOR RETIRADO.
Local, e data.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA E CARIMBO
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Praça da Bandeira, nº. 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2017-PP/PMA
I. REGÊNCIA LEGAL
LEI FEDERAL 10.520/02, SUBSIDIARIAMENTE A LEI 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR 123/2006
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
III. MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL NO 002/2017

IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
MENOR PREÇO POR GLOBAL

V. TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO POR LOTE
VI. OBJETO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS
DEMANDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM SEPARAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS
NO SISTEMA E-SAJ E/OU PJE E/OU PROJUDI, E DO MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE
ALTO, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS–GED, E ORGANIZAÇÃO EM
MÍDIAS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA CONSULTAS ONLINE.
VII. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS
À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES

DATA: 16/10/2017

HORÁRIO: 13H40MIN

LOCAL: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA À PRAÇA DA BANDEIRA, Nº. 230,
CENTRO, MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO – BA.
VIII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03.03.000 - SECRETÁRIA DE PLANEJ, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.002.2.017 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 00
OBS: As despesas com a contratação que ultrapassarem o exercício em curso estarão
submetidas à dotação orçamentária aprovada pela Lei Orçamentária Anual do exercício
correspondente.

IX. VIGÊNCIA:
31 DE DEZEMBRO DE 2017

X. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE
ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 8h00min às 12h30min, na
sala de Licitações do MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, ou pelo telefone (077) 36622113, ou pelo fax (077) 3662-2114, ou pelo e-mail: cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br
XI. RESPONSÁVEL

ANA MARTA TRINDADE PINTO
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO – CNPJ: 13.892.590/0001-47
Praça da Bandeira, nº. 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000
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PRESIDENTE DA CPL

O MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, leva ao conhecimento dos
interessados que realizará na data, horário e local acima indicado, através da Comissão de
Licitação, mediante pregoeiro e equipe de apoio designados pela Portaria nº 025/2017,
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL,
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, COM SEPARAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS NO SISTEMA E-SAJ
E/OU PJE E/OU PROJUDI, E DO MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, COM
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS–GED, E ORGANIZAÇÃO EM
MÍDIAS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA CONSULTAS ONLINE, EM
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos.
Não havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente
impeditivo à realização, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos
o mesmo local e horário, salvo comunicação em contrário do pregoeiro.
A presente licitação e consequente contratação serão regidas pelas
seguintes normas: Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 (subsidiariamente), de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis
Federais nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e nº 9.648, de 27 de maio de 1998; Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002; e pelas demais normas pertinentes, bem como pelas
disposições fixadas neste Edital e seus Anexos.
1.

DO OBJETO

1.1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, COM SEPARAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS NO SISTEMA E-SAJ
E/OU PJE E/OU PROJUDI, E DO MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, COM
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS–GED, E ORGANIZAÇÃO EM
MÍDIAS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA CONSULTAS ONLINE, EM
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL,
CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NESTE EDITAL E SEU TERMO DE
REFERÊNCIA – ANEXO I.
1.1.2. Os participantes desse Pregão Presencial deverão observar o que se segue:
1.1.3. A estimativa do quantitativo serve apenas como referência, e não vincula, em
hipótese alguma, o consumo efetivo a ser realizado pelo município.
2.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1.1. Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas e físicas, que satisfaçam às
condições e todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos.
2.1.2. Não será admitida a participação de empresas em consórcio nesta Licitação.
3.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

3.1.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis
Federais nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
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Complementar 123/2006.
4.

CREDENCIAMENTO

4.1.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.
4.1.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial conforme modelo
do Anexo III, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio,
proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.1.3. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a
declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas
neste edital, Anexo IV, e os envelopes da proposta de preços e dos documentos de
habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
4.1.4. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
5.

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"

5.1.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e
rubricado pelo representante legal ou por seu mandatário identificado como Proposta
de Preços, endereçado ao Pregoeiro, com indicação dos elementos constantes do
itens I deste Edital, além da Razão Social da empresa.
5.1.2. Sendo pessoa jurídica, a proposta deverá estar impressa por processo eletrônico em
1 (uma) via, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente rubricadas as demais.
Sendo pessoa física, a proposta deverá ser enviada em 01 (uma) via, de acordo com o
modelo padrão constante no final do edital.
5.1.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não
sendo admitidas propostas alternativas.
5.1.4. Apresentar o preço por lote, conforme DISCRIMINAÇÃO do Anexo I, deste edital,
expressos em R$ (reais).
5.1.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
5.1.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos
e contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas que, direta
ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do contrato, devendo
o preço ofertado corresponder, rigorosamente à DISCRIMINAÇÃO do objeto licitado.
5.1.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data da apresentação da proposta.
5.1.8. O preço será fixo e irreajustável.
6.

HABILITAÇÃO - ENVELOPE B

6.1.

As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte
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documentação abaixo que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia
simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de
apoio, em envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social,
modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo o
Pregoeiro, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação.
6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1.1. O Envelope B "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:
a) Cópia autenticada do Requerimento de Empresário, no caso de empresa
individual;
b) Cópia autenticada do Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais, ou outro ato constitutivo de empresa registrado em órgão
competente;
c) Cópia autenticada dos Documentos de eleição dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação
mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) Cópia autenticada do Decreto de autorização e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir; e
e) Certidão Simplificada emitida de Junta Comercial da sede da licitante, com
data de emissão não superior a 30 (trinta) dias.
6.1.1.1.1.
Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1.1 não
precisarão constar dentro do Envelope contendo a "Documentos de Habilitação", sendo,
porém, obrigatória a apresentação junto ao credenciamento deste Pregão.
6.1.2. DOCUMENTO DE REGULARIDADE FISCAL
a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita
Federal do Brasil - RFB (CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Consulta Básica
ao Cadastro do ICMS da Bahia, em caso de sede estabelecida na Bahia),
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto do certame;
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;
d) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União (Certidão Conjunta), expedida pela Secretaria da Receita Federal;
e) Certidão Negativa de Débitos Tributários relativos à Fazenda Estadual da
sede da licitante, expedida pelo órgão competente;
f) Certidão Negativa de Débitos Relativos à Fazenda Municipal da sede da
licitante, expedida pelo órgão competente;
g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica
Federal;
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do
Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
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aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; e
i) Alvará de Funcionamento relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto do certame.
6.1.2.1.

OBSERVAÇÕES:
a) As certidões descritas no item 6.1.4 se apresentadas POSITIVAMENTE o
Pregoeiro se reserva no direito de só aceitá-la(s) se a(s) mesma(s)
contiver(em) expressamente o EFEITO DE NEGATIVA, nos termos do art.
206 do Código Tributário Nacional, passado pelo seu emitente;
b) Sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certidões
de regularidade expedidas pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
c) O Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e a Certidão Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União deverão
ser emitidas com a indicação do CNPJ da sede da Empresa, final 0001; e
d) Para as licitantes que apresentaram a declaração descrita no subitem 5.6 que
fazem jus aos benefícios descritos nas Leis Complementares 123/2006 e
147/2014, caso apresentem alguma certidão referente à regularidade fiscal ou
trabalhista com data de validade vencida o Pregoeiro no ato da sessão
“poderá” proceder a consulta através da Internet para verificação de sua
regularidade emitindo a mesma para sanar a pendência ora detectada.

6.1.2.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar:
a) Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o
endereço respectivo;
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
desta;
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade
técnica que podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em
nome e CNPJ da filial;
d) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do
Envelope nº 1 (PROPOSTA), quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão
competente expedidor; e
e) Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos de
atestado de capacidade técnica, cuja validade é indeterminada.
6.1.2.3. A qualquer momento, ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
6.1.2.4. Não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja
sua forma de constituição.
6.1.2.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
6.1.2.6. As microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP), por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.1.2.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP), será assegurado o prazo de 5
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(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério deste órgão, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.1.2.8. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, sendo facultado a este órgão convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato (ou instrumento
equivalente), ou revogar a licitação.
6.1.2.9.

Também serão aceitas as certidões positivas com efeito de negativa.

6.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1.3.1. Um ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão),
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa
licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes em características,
quantidades e prazos com o objeto descrito no Anexo II deste Edital (Termo de Referência).
6.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
a) Certidão Estadual – Concordata, Falência e Recuperação Judicial, expedida
pelo Tribunal de Justiça da sede do licitante, com data de expedição não
anterior a 30 (trinta) dias da data de entrega dos envelopes, que comprove
que a licitante não está em processo de recuperação judicial ou de falência e
concordata;
b) Cópia autenticada do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social (2016), exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes e balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação de proposta,
tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA ou de outro indicador que o venha a substituí-lo.
Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis, assim apresentados:
I.

Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
publicados em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, ou
fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio do fornecedor.

II.

Sociedades Empresárias e não empresárias e sociedades sujeitas ao
regime estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): fotocópia do livro Diário,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do
fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do Balanço e
das Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou órgão equivalente;

III. Sociedade constituída no exercício em curso: fotocópia do Balanço
de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do fornecedor, acompanhado com a
Certidão de Regularidade Profissional – CRP, do contador que o
subscreve;
IV. O balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e os índices
econômicos deverão ser apresentados acompanhados da Certidão
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO – CNPJ: 13.892.590/0001-47
Praça da Bandeira, nº. 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000
Fone: (77) 3662-2113 – www.palmasdemontealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br

Visto Presidente CPL

Pág. 7 de 23

MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

de Regularidade Profissional
subscrevem.

– CRP,

do contador que os

V. Se houver necessidade de atualização do balanço patrimonial,
deverá ser apresentado também o memorial de cálculo
correspondente, assinados pelo licitante e pelo contador;
VI. Microempreendedores Individuais: Declaração Anual do Simples
Nacional do MEI (DASN-SIMEI) do último exercício social (2016), se
constituída no exercício em curso, os microempreendedores deverão
apresentar declaração de faturamento assinada por contador e
acompanhada da Certidão de Regularidade Profissional – CRP do
profissional que a subscreve.
6.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s)
Administrador(es), de que se encontra em situação regular perante o
Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art. 7º,
inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme ANEXO VIII.
b) Declaração de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade expedida
por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, de
acordo com o modelo constante no ANEXO VI.
c) Declaração de que não está suspenso de licitar ou impedido de contratar com
qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou
Federal, direta ou indireta, conforme ANEXO VI.
d) Declaração que entre seus sócios ou dirigentes, não possui servidor do
Município de Palmas de Monte Alto, de acordo com o modelo constante no
ANEXO VI.
e) Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s)
Administrador(es), que possui autorização para comercialização dos produtos
e/ou serviços ora licitados, de acordo com o modelo constante no ANEXO VI.
f) Certidão Negativa de Inidôneos, emitido pelo portal do TCU - Tribunal de
Contas da União, pelo endereço http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacaopublica/licitantes-inidoneas/.
6.1.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
a) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas,
terá esta validade de trinta dias a contar de sua emissão.
b) Serão admitidas fotocópias sem autenticação em cartório, desde que os
respectivos originais sejam apresentados, no ato da sessão, ao Pregoeiro ou
à Equipe de Apoio para autenticação.
6.1.6.1.
A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela
equipe de apoio e pelos representantes legais presentes e, depois de examinada será
anexada ao processo de licitação, sendo inabilitados os Proponentes que não atenderem as
exigências constantes no item 6 deste Edital.
7.

DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL

7.1.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Palmas de Monte Alto, sito à Praça da Bandeira, nº. 230, Centro,
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Município de Palmas de Monte Alto – BA, em dias normais de expedientes, das 08h00min
às 13h00min (horário local), mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), podendo ser
baixado sem custo pelo link: www.palmasdemontealto.ba.gov.br (opção Editais de
Licitação).
8.

ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA

8.1.
Compete ao Pregoeiro proceder à abertura dos ENVELOPES DE PROPOSTA DE
PREÇOS, conservando sob sua guarda, intactos, os ENVELOPES DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO, estes serão abertos depois de finalizada da fase de lances.
9.

EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

9.1.
O Pregoeiro examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências
fixadas no item 5 deste Edital.
9.2.
O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da
conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos
para atendimento das necessidades do órgão licitante.
9.3.
Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o
valor, o Pregoeiro elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência
ao critério do menor preço.
9.4.
A proposta, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e
pelos representantes legais presentes e, depois de examinada será anexada ao processo
de licitação, sendo desclassificado(s) o(s) Proponente(s) que não atender(em) as exigências
do Edital.
10.

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1. Será desclassificada a PROPOSTA que:
a) Deixar de atender quaisquer
correspondente apresentação;

das

exigências

preconizadas

para

a

b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
c) Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das
demais proponentes;
d) APRESENTAR PREÇO(S) MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL(IS); e
e) Apresentar preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero.
11.
DEFINIÇÃO
VERBAIS:

DAS

PROPONENTES

PARA

OFERECIMENTO

DE

LANCES

11.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o Pregoeiro selecionará,
sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a
proposta de menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço.
Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão
estabelecida no subitem 11.1 o Pregoeiro selecionará, sempre com base na classificação
provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando
houver, para que as suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os
preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no subitem 15.1.2;
11.1.1.

11.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para
efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:
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a) Proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores
até 10% (dez por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta
situação, no mínimo, 3 (três) propostas válidas para a etapa de lances,
conforme previsto no subitem 11.1, ou; e
b) Todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores
ofertados, se houver.
11.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 11.1.2, letras “a” e
“b”, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes
empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio, cabe à
vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá oferta/lance.
11.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o Pregoeiro
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor
avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros
aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar
prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, a inexistência de
prejuízos ao órgão licitante.
12.

OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS

12.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes participantes que poderão oferecer
ofertas/lances verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que
deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço.
12.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para
OFERECIMENTO DOS LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir do proponente da
proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a
proponente da proposta de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL.
Havendo propostas escritas empatadas, a ordem sequencial de convocação para lances é a
de credenciamento. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço, observada a REDUÇÃO MÍNIMA ENTRE OS
LANCES DE 1% (UM POR CENTO), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação
do valor de redução mínima entre os lances incidirá linearmente em todos os itens do lote;
12.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente às penalidades deste Edital.
12.4. Quando convocado pelo Pregoeiro, a desistência da proponente de apresentar lance
verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última proposta
registrada para a classificação final.
12.5. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto
houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes
12.6. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá
quando todas as proponentes declinarem da correspondente formulação.
12.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as
propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento
de lance(s), sempre com base no último preço/lance apresentado, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo
motivadamente a respeito.
12.8. O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de
menor preço, para aquisição de proposta mais vantajosa para a administração pública.
Na hipótese de não realização de lances verbais, o Pregoeiro verificará a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a
12.9.
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contratação.
12.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade
do objeto e do preço, também é facultado ao Pregoeiro negociar com a proponente da
proposta de menor preço, para aquisição de proposta mais vantajosa para a administração
pública.
12.11. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresas ou empresa de
pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor
classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência
pela ordem de classificação, nos termos do Artigo 44, da Lei Complementar n.º 123, de 14
de dezembro de 2006, para oferecer proposta.
12.12. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta
da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de
pequeno porte.
12.13. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance
inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 5
(cinco) minutos, após o encerramento de lances a contar da convocação do Pregoeiro,
ocorrerá a preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou
revogação do certame.
12.14. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no
presente edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores no
intervalo estabelecido no subitem 15.1 será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta.
12.15. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual
valor, respeitada a ordem de classificação.
12.16. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no
mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se de pesquisa
realizada que será juntada aos autos por ocasião do julgamento e/ou de todos os meios
possíveis para a correspondente verificação.
12.17. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços
propostos após o termino da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor
preço tem o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas demonstrativas) em
que incorrerá para o atendimento do objeto do pregão, suficientes para justificar a proposta
escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar.
12.18. A não implantação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de
elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal
de menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 12, salvo
rasuras que não comprometam partes essenciais.
12.19. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da
documentação de natureza na própria sessão.
12.20. Para efeito do saneamento, a correção das falhas formais poderá ser desencadeada
durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação/encaminhamento e/ou
substituição de documentos, ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, fac
símile ou, ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o efeito indispensável. O
Pregoeiro poderá promover quaisquer diligências necessárias à análise das propostas, da
documentação e declarações apresentadas, devendo o licitante atender às solicitações no
prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
12.21. Aberto o invólucro “documentação” e havendo restrição quanto à regularidade fiscal
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da microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma será declarada vencedora,
abrindo prazo de 05 (cinco) dias para sua regularização, prorrogável por igual período
mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro, a contar da convocação para
assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente.
12.22. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 12.19, implicará
decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas na cláusula 28 do
ato convocatório, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para negociar, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da
Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.23. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no Edital, a
proponente será declarada vencedora.
12.24. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre
sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto
e preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões
estampadas nos subitens antecedentes.
12.25. Sendo a proposta aceitável, o Pregoeiro verificará as condições de habilitação da
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja
proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora,
observando-se igualmente as previsões estampadas nos subitens antecedentes.
12.26. Ao final da sessão as empresas vencedoras das rodadas de lances verbais deverão
reformular suas propostas financeiras para entregar ao Pregoeiro no ato do certame sob
pena de inabilitação, este prazo poderá ser prorrogado mediante prévia autorização do
Pregoeiro.
12.27. Os descontos ofertados nos lances verbais deverão ser lineares a todos os itens do
lote, sendo passível a variável de até 0,5 % (meio por cento) entre os valores dos itens
para adequação das propostas.
13.

RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

13.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
13.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas.
13.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame, salvo quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
13.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
13.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do
pregoeiro importará a decadência do direito de recurso e consequentemente a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor.
13.6. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três)
dias úteis a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
13.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias
úteis para decidir o recurso.
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO – CNPJ: 13.892.590/0001-47
Praça da Bandeira, nº. 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000
Fone: (77) 3662-2113 – www.palmasdemontealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br

Visto Presidente CPL

Pág. 12 de 23

MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

13.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
13.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação
à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
14.2. Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em
seguida o procedimento licitatório.
15.

CONTRATAÇÃO

15.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do
contrato e a respectiva Ordem de Serviço e de Fornecimento, no prazo de até 5 (cinco) dias
corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na
Lei 8.666/93 e 10.520/02.
15.2. Às microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº. 123/2006, que se sagrarem vencedoras
do certame e que contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com
efeito, de certidão negativa.
15.3. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
definida no art. 86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno
porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
15.4. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresas de pequeno porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
15.5. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social
e sua alteração, ou;
b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
15.6. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo II deste Edital.
15.7. A contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
16.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de
crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da
apresentação da Nota Fiscal e depois de atestada pelo Contratante, após o recebimento do
obejeto e a verificação quanto ao atendimento das exigências deste Edital.
16.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
17.

REAJUSTAMENTO
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17.1. Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
18.

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

18.1. Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização dos
serviços e fornecimento.
19.

SANÇÕES

19.1. A recusa em assinar o contrato, bem como o descumprimento parcial ou total de
qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceitas pelo órgão ou entidade promotor da
licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas Leis nº.
10.520/02 e Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos
demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de
até 05(cinco) anos;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados
da data de sua convocação;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do serviço não realizado;
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não
realizado por cada dia subseqüente ao trigésimo.
19.2. A Administração se reserva no direito de descontar do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condições estipuladas no contrato.
19.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
20.

RESCISÃO

20.1. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas nas Leis nº. 8666/93 e 10.520/02.
20.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
20.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93,
não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
21.

REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO

21.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93,
no seu todo ou em parte.
22.

DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder a
divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
22.2. Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva
responsabilidade da empresa a ser contratada.
22.3. É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
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licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria
constar, originariamente, da proposta.
22.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos
os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.5. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente
formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
22.6. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está;
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I – Modelo Proposta de Preços;
Anexo II - Minuta do Contrato;
Anexo III - Modelo de Procuração;
Anexo IV- Modelo Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação;
Anexo V – Modelo Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa;

22.7. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
22.8. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.
22.9. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Palmas de Monte Alto, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
22.10. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em
vigor, em especial as Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº. 8.666/93.

PALMAS DE MONTE ALTO / Ba, 22 de setembro 2017.

Ana Marta Trindade Pinto
Presidente da CPL
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Ao
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ATT: SENHOR PREGOEIRO MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2017-PMA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2017-PP/PMA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MÍDIAS E
LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONSULTAS ONLINE DE DOCUMENTOS E
ATENDIMENTO AO E.TCM DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO À
DEMANDA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA,
SEPARAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS NO E-SAJ
E/OU PJ-E E/OU PROJUDI.
DIGITALIZAÇÃO
DE
ACERVO
DOCUMENTAL
DA
PREFEITURA E INDEXAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO
ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, MEDIANTE ASSINATURA
DIGITAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ATRAVÉS
DE USUÁRIO E SENHA OU CERTIFICADO DIGITAL A
QUALQUER PESSOA FÍSICA AUTORIZADA.

1

2

QDE

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

PG

314.000

0,108

33.912,00

PG

351.000

0,108

37.908,00

TOTAL

71.820,00

SETENTA E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS

DECLARAMOS que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser
ofertados, por meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem
indispensáveis à perfeita execução do(s) serviço(s) objeto desta licitação.
Razão Social:

CNPJ:

Incrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Banco:

Fone/Fax:
Agência:

E-mail:

Conta Corrente nº:

Local/Data:
Nome do Representante Legal:
CPF:

RG:

Local e Data
Titular/Sócio(s) Administrador(es) (reconhecer firma)
CPF:
RG:
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO Nº.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM SEPARAÇÃO E
INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS NO SISTEMA E-SAJ
E/OU PJE E/OU PROJUDI, E DO MUNICÍPIO DE
PALMAS DE MONTE ALTO, COM GERENCIAMENTO
ELETRÔNICO
DE
DOCUMENTOS–GED,
E
ORGANIZAÇÃO EM MÍDIAS COM FORNECIMENTO
DE SOFTWARES PARA CONSULTAS ONLINE, EM
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO,
QUE CELEBRAM, ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE
PALMAS DE MONTE ALTO/BA E A EMPRESA
_____________.
Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE
ALTO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.982.590/000147, com sede na Praça da Bandeira, nº. 230, Centro, Município de Palmas de Monte Alto –
BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MANOEL RUBENS VICENTE DA
CRUZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº. 117.756.885-34, e RG nº. 0156455250 SSP/BA, residente de domiciliado à PC DO BONFIM N°16, BONFIM, PALMAS DE MONTE
ALTO-BA, CEP: 46.460-000, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a
Empresa........................................., inscrita no CNPJ sob nº.................../..........-......., com
sede à ......................................................., na cidade de ............................................,
neste
ato representada
pelo
Sr.
...............................................,
CPF...................................
e
RG ............................., Expedida
por
...........................................,
residente
e
domiciliado(a)
a
...............................................................................,
na
cidade
de
....................................., de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2017-PP/PMA e sua adjudicação e homologação pelo
chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente
contrato, que se regerá pela Lei nº. 10.520/02, e subsidiariamente pela Lei 8.666/1993, e
suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
1. DO OBJETO
1.1.
Constitui objeto do presente Contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, COM SEPARAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS NO SISTEMA E-SAJ
E/OU PJE E/OU PROJUDI, E DO MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, COM
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS–GED, E ORGANIZAÇÃO EM
MÍDIAS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA CONSULTAS ONLINE, EM
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, constante da proposta de preços
apresentada na licitação ......../........ e adjudicado conforme parecer devidamente
homologado e publicado na imprensa oficial.
§ 1º. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato,
acréscimos ou supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65
da Lei nº 8.666/93.
§ 2º. Os serviços serão executados nos locais indicados pela CONTRATANTE.
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§ 3º. A CONTRATADA deverá executar os serviços com equipamentos (scanner e
computadores) compatíveis com a complexidade do objeto, dentro do prazo acordado.
§ 4º. A infraestrutura necessária para a realização dos serviços (sala, mesa,
cadeiras, tomadas, internet, est) correrão por conta do CONTRATANTE.
§ 5º. Os custos, EXCLUSIVAMENTE, referentes ao deslocamento e alimentação
dos profissionais da CONTRATADA, ficarão a cargo da CONTRATANTE.
2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1.
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:
03.03.000 - SECRETÁRIA DE PLANEJ, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.002.2.017 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 00

2.1.1. As despesas com a contratação que ultrapassarem o exercício em curso estarão submetidas à
dotação orçamentária aprovada pela Lei Orçamentária Anual do exercício correspondente.

3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VIGENCIA.
3.1.
O valor total deste contrato é de R$.... (prazo por extenso) para o objeto deste
contrato, de 06 (seis) meses, contados da sua assinatura do contrato, sendo pago
mensalmente, de acordo com a solicitação e execução dos serviços.
§ 1°. O Valor pactuado no presente contrato é fixo e irreajustável.
§ 2°. Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os
custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer
natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a
implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 3°. Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado
para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
4.1.
A vigência do presente contrato é de até 31/12/2017 Contado a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas as disposições do art. 57 da lei
8.666/93.
4.2.
A forma de serviços do objeto do presente contrato é PARCELADA.
§ 1º. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil,
considerar-se-a o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus para a
Administração.
§ 2º. Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas
as disposições dos parágrafos 1º e 2º do Art. 57 da Lei 8666/93.
5. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1.
Cada parcela do objeto contratado será recebida, provisoriamente, para efeito de
verificação da conformidade do serviço prestado com a especificação (Anexo I) fornecida
pelo CONTRATANTE no prazo de até 03 (três) dias úteis.
§ 1º. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
serviços em desacordo com as discriminações do objeto da licitação e as disposições
deste Contrato.
6. DAS PENALIDADES
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6.1.
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas
aceitas pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às
seguintes sanções previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla
defesa em processo administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos
demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de
até 05 (cinco) anos;
c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;
d) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§ 1º. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existente.
§ 2º. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º. Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá
atualização monetária;
7. DA RESCISÃO
7.1.
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as
conseqüências contratuais, e as previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei
8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
8. COBRANÇA JUDICIAL
8.1.
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de
execução, constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança
direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
9.2.
O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital.
9.3.
O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou
transferência, no todo ou em parte.
9.4.
Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde
que compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.
9.5.
O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução dos serviços do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso
fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da
legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
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9.6.
Após o 10º (décimo) dia de paralisação dos serviços do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação
em vigor.
9.7.
O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus
ADITAMENTOS, na imprensa oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal
8.666/93.
10. FORO
10.1. As partes elegem o Foro da cidade de Palmas de Monte Alto - Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
Palmas de Monte Alto, Bahia, ____ de ________de 2017.

Município de Palmas de Monte Alto Manoel
Rubens Vicente da Cruz - Prefeito
CONTRATANTE
Testemunhas:
1. ________________________
CPF:

Empresa...................................
CONTRATADA

2. ________________________
CPF:
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ANEXO III

(TIMBRE DA EMPRESA)
(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
CREDENCIAMENTO, SE FOR CASO)

E

PROPOSTA

JUNTO

COM

O

Ao
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ATT: SENHOR PREGOEIRO MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2017-PMA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2017-PP/PMA

MODELO DE PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a
Empresa
,
com
sede
à
Rua
, nº ,
na
Cidade
de
, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº
,
representada,
neste ato,
por
seu administrador
(ou
gerente)
Sr.
, nacionalidade,
estado
civil,
profissão,
residente
e
domiciliado
à
Rua,
, nº
,
na
Cidade
de
__________________, portador da cédula de identidade, R.G. nº
e
do
CPF/MF, sob nº
, nomeia e constitui seu representante, o Sr.
, estado civil, profissão, portador
da
cédula de identidade, R.G. nº
do
CPF/MF,
sob
nº
,
a quem são conferidos poderes para
representar a
empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2017-PP/PMA,
instaurado pelo Município de Palmas de Monte Alto/BA, em especial para firmar declarações
e atas, formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.
Local e Data

Titular/Sócio(s) Administrador(es) (reconhecer firma)
CPF:
RG:
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Carimbo com CNPJ e Endereço
da Empresa Licitante
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Empresa

,
com
sede
à
Rua
, nº ,
na
Cidade
de
, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº
,
representada,
neste ato,
por
seu administrador
(ou
gerente)
Sr.
, nacionalidade,
estado
civil,
profissão,
residente
e
domiciliado
à
Rua,
, nº
,
na
Cidade
de
__________________, portador da cédula de identidade, R.G. nº
e
do
CPF/MF, sob nº
DECLARA sob as penas da lei, especialmente em face
do quanto disposto no Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas
a teor do art. 7º do mesmo diploma.

Local e Data

Titular/Sócio(s) Administrador(es) (reconhecer firma)
CPF:
RG:

MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO – CNPJ: 13.892.590/0001-47
Praça da Bandeira, nº. 230, Centro, Palmas de Monte Alto-BA, CEP: 46.460-000
Fone: (77) 3662-2113 – www.palmasdemontealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba.gov.br
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

Empresa

,
com
sede
à
Rua
, nº ,
na
Cidade
de
, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº
,
representada,
neste ato,
por
seu administrador
(ou
gerente)
Sr.
, nacionalidade,
estado
civil,
profissão,
residente
e
domiciliado
à
Rua,
, nº
,
na
Cidade
de
__________________, portador da cédula de identidade, R.G. nº
e
do
CPF/MF, sob nº
DECLARA para os devidos fins e especialmente para o
presente Edital, não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não
mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e Data

Titular/Sócio(s) Administrador(es) (reconhecer firma)
CPF:
RG:
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