Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Chiapetta
Terra da Produtividade

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020
MUNICÍPIO DE CHIAPETTA-RS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
ABERTURA: 09/10/2020.
HORÁRIO: 09:00 HORAS.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 158/2020.
OBJETO: Contratação de Mão de Obra especializada para realizar os serviços em
atendimento ao Termo de Cooperação Técnica firmado no âmbito Procel Reluz.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHIAPETTA - RS, Sr. EDER LUIS BOTH, no uso de
suas atribuições legais, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração, torna
público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO
ELETRONICO nº 03/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. A sessão pública
será realizada na Sala de Licitações no Centro Administrativo Municipal no dia
09/10/2020, às 09:00 horas, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto Executivo nº 010/2017 de 03 de março de 2017, Decreto Lei
n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e alterações e subsidiariamente a Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterações, bem como as condições a seguir estabelecidas.
A presente licitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO POR ITEM, será integralmente
conduzida pelo pregoeiro, assessorado por sua equipe de apoio, e encontra-se
fundamentada na Lei n.º 10.520/02, pelas Leis Complementares nº 123/06 e nº 147/14,
regulamentadas pela Lei Municipal nº 963/2018 de 22 de Agosto de 2018, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93, bem como consoante com as condições
estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos, constantes do processo
indicado acima.
1. DO OBJETO:
1.1. Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de empresa
especializada em Mão de Obra para execução de serviços de instalação, retirada e
substituição de luminárias de vias públicas e demais serviços para atendimento ao
termo de cooperação técnica firmado no âmbito do Procel Reluz para implementação de
ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município de
Chiapetta/RS, por um período de 12 (dose) meses, contados da data de assinatura da Ata de
Registro de Preços, conforme especificações constantes do termo de referência.
1.2. O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS não obriga a compra/contratação, nem
mesmo nas quantidades indicadas no Termo de Referência (ANEXO II), podendo a
Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades.
2. DA ABERTURA:
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo pregoeiro
designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste
edital, conforme indicado abaixo:
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HORÁRIO: 09:00h/Horário de Brasília
LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login
3. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO:
3.1. Poderão participar do certame as pessoas físicas ou jurídicas que atuem em ramo de
atividade compatível com o objeto licitado, inscritas ou não no Cadastro de Registro de
Fornecedores de Chiapetta - RS.
3.2. Não poderão participar as interessadas que se encontrem sob o regime falimentar,
empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que estejam impedidas de
licitar e contratar com Município de Chiapetta - RS, ou que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou, ainda, que
estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município de Chiapetta - RS.
4. DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS:
4.1. Por força das Leis Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014 e do art. 34 da Lei
nº 11.488/07, os microempreendedores individuais – MEI, as microempresas – MEs, as
empresas de pequeno porte – EPPs e as Cooperativas de consumo a estas
equiparadas
–
COOPs (devidamente enquadradas e cadastradas no
https://bllcompras.com/Home/Login em alguma dessas possibilidades), que tenham
interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:
a) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja MEI, ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada toda a documentação, nos
termos do item 10 – Da Habilitação, deste edital, ainda que os documentos pertinentes à
regularidade fiscal apresentem alguma restrição;
b) a identificação das MEs, EPPs, COOPs ou MEI na sessão pública do pregão eletrônico
só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, por meio de envio de certidão expedida
pela Junta Comercial ou declaração assinada pelo contador (conforme modelo do Anexo
V), do ano corrente (2020), comprovando enquadramento como microempresa/empresa de
pequeno porte, para fins de aplicação dos efeitos da lei, conforme determinação da Lei
Complementar nº 123/2006 e suas alterações. No caso do licitante se enquadrar com
Microempreendedor Individual (MEI), a comprovação do enquadramento será realizada
através do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), para
fins de aplicação dos efeitos da Lei, conforme exigência da alínea “g” do item 10.4.1 deste
edital.
c) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para às MEs,
EPPs, COOPs ou MEI, entendendo-se por empate aquelas situações em que as
propostas apresentadas pelas MEs, EPPs, COOPs ou MEI sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada ofertada por empresa comum.
Obs: Se a empresa apresentar declaração assinada pelo contador, esta deverá estar
acompanhada da Certidão de Regularidade Profissional do contador signatário em vigor,
emitida pelo site http://sistema.crcrs.org.br/SPW/crpentrada_mod01.htm.
4.2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:
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a) a ME, EPP, COOP ou MEI mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão;
b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP, COOP ou MEI), desde que seu preço
seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;
c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP, COOP ou MEI, na forma da alínea anterior,
serão convocadas as MEs, EPPs, COOPs ou MEIs remanescentes, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs, COOPs e MEIs que
se encontrem enquadradas no item 4.1, alínea c, o sistema realizará sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
e) na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 4.2, alínea b, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por MEI, ME, EPP ou COOP.
5. CREDENCIAMENTO:
5.1. Somente poderão participar deste pregão eletrônico as licitantes devidamente
credenciadas
perante
o
provedor
do
sistema
na
página
eletrônica
https://bllcompras.com/Home/Login, nos termos do art. 3º do Decreto nº 5.450/05.
5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
5.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.
5.4. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
5.5. O credenciamento da licitante perante o provedor do sistema implica a presunção de
sua capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.
6. DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS:
6.1. A participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio da conexão da licitante ao
sistema eletrônico acima indicado, mediante digitação de sua senha privativa e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do referido
sistema, até o dia 09 de Outubro de 2020.
6.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances.
6.3. Como requisito para a participação no pregão eletrônico a licitante deverá manifestar,
sob as penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital.
6.4. Incumbirá, ainda, à licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
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7. DA PROPOSTA COMERCIAL:
7.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias da
data da abertura da sessão, deverá ser elaborada de acordo com as especificações do edital
(Anexo I) e enviada por meio do sistema eletrônico, via Internet.
7.2. A proposta deverá conter o valor unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde
deverá estar incluída quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, fretes, taxas e
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que
eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, ferramentas e despesas com transporte
ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora além de quaisquer outras
despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação.
7.3. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato
convocatório.
7.4. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsiderada
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no edital.
8. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:
8.1. O horário-limite para encaminhamento das propostas comerciais é até às 08:00h do dia
09/10/2020, após serão abertas as propostas e a sessão pública terá início para recebimento
dos lances do pregão eletrônico, devendo as licitantes encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de sua aceitação.
8.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e
registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.4. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real,
do valor do menor lance, vedada a identificação da detentora do lance.
8.5. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
8.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão
eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes, por meio de mensagem eletrônica, divulgando data e hora para a reabertura
da sessão.
8.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada a critério do pregoeiro, quando será
acionado o sistema aleatório (randômico).
8.7.1. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo
o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.8. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado para a contratação.
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE:
9.1. O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
9.2. O pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou do lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o
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caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor
valor.
9.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade
e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
9.3.1. Ocorrendo à situação a que se refere o item anterior, o pregoeiro poderá negociar
com a licitante para que seja obtido melhor preço.
9.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e
as licitantes, após a fase de lances.
9.4. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no
endereço eletrônico www.bll.org.br
10. DA HABILITAÇÃO:
10.1. A habilitação ao presente pregão poderá ser demonstrada mediante o cadastramento
no Cadastro de Registro de Fornecedor do Município de Chiapetta – RS (exceto para as
declarações exigidas e o documento exigido no item 10.4.4), a qual será verificada pelo
pregoeiro, por meio de consulta eletrônica, ou poderá ser demonstrada diretamente pela
apresentação dos documentos abaixo relacionados.
10.2. A licitante detentora da melhor proposta (menor preço por item) deverá encaminhar a
documentação abaixo exigida em originais ou cópias autenticadas, inclusive a proposta
final assinada, no prazo máximo de 24 Horas, sob pena de desclassificação, para o
endereço constante do preâmbulo deste edital, aos cuidados do Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Chiapetta – RS.
10.3. A licitante, detentora da melhor proposta, deverá apresentar os seguintes documentos
de habilitação:
10.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações (vide Anexo IV);
f) declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02 (vide Anexo III);
g) no caso das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas de Consumo,
apresentar certidão expedida pela Junta Comercial ou declaração assinada pelo contador
(conforme modelo do Anexo VI), do ano corrente (2020), comprovando enquadramento
como microempresa/empresa de pequeno porte, para fins de aplicação dos efeitos da lei,
conforme determinação da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. No caso
do licitante se enquadrar com Microempreendedor Individual (MEI), a comprovação do
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enquadramento será realizada através do Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual (CCMEI).
Obs: Se a empresa apresentar declaração assinada pelo contador, esta deverá estar
acompanhada da Certidão de Regularidade Profissional do contador signatário em vigor,
emitida pelo site http://sistema.crcrs.org.br/SPW/crpentrada_mod01.htm.
10.4.1.1. As cooperativas de consumo que tenham auferido, no ano calendário anterior,
receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos
mesmos benefícios destinados às ME’s/EPP’s, conforme o disposto no art. 34, da Lei
11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem o documento citado na
alínea anterior.
10.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (DIRE) ou do Município
(alvará), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos
e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa
de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS);
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, emitida pelo site emitida pelo www.tst.jus.br/certidao.
10.4.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor do Foro da Sede
da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias.
10.5. A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa de consumo que
atenderem à alínea ‘g’ do item 10.4.1, que possuírem restrição em qualquer dos
documentos de regularidade fiscal, previstos no item 10.4.2 deste edital, terão sua
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua
regularidade em 5 (cinco) dias úteis da sessão em que foi declarada como vencedora do
certame.
10.5.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado,
de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
10.5.2. Ocorrendo à situação prevista no item 10.5, a sessão do pregão será encerrada após
o julgamento da habilitação da empresa licitante.
10.5.3. O benefício de que trata o item 10.5 não eximirá a microempresa e a empresa de
pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma
restrição.
10.5.4. A não regularização da documentação no prazo fixado no item 10.5, implicará
na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 10.8, sem prejuízo
das penalidades previstas no item 18.4, alínea a, deste edital.
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10.6. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esses prazos,
reputar- se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
10.7. Constatado o atendimento das exigências previstas no edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio pregoeiro, na
hipótese de inexistência de recursos, ou pela autoridade superior, na hipótese de existência
de recursos.
10.8. Se a licitante classificada em primeiro lugar desatender às exigências habilitatórias,
o pregoeiro examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a
sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento
sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
10.9. Está contida neste edital (anexo VII), a lista de documentos necessários para
participação nesta licitação. Esta lista visa ajudar as empresas na organização de seus
documentos e seu uso é opcional.
11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Para fins de comprovação de qualificação técnica, a licitante deverá, no ato da licitação,
apresentar os documentos elencados a seguir:
a) Qualificação Técnico-Operacional: da Pessoa Jurídica;
11.1 Registro de Pessoa Jurídica e Responsável Técnico no Conselho de Classe.
Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia Agronomia - CREA ou
no Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CFT, da empresa e de seu responsável
técnico. O responsável técnico registrado deve, obrigatoriamente, possuir uma das
formações indicadas a seguir: Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica, ambos
profissionais, cujas atribuições são compatíveis com a execução deste objeto.
11.2 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional: Em nome da Pessoa Jurídica.
Atestado (s) em nome da empresa licitante, emitido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove a execução de serviços de características semelhantes,
cuja quantidade seja equivalente ou superior a indicada a seguir:
I. Manutenção, instalação e/ou substituição de luminárias em sistemas de iluminação
pública, na quantidade mínima, de 10% (dez por cento) do total de unidades previstas nesta
licitação.
O(s) atestado(s) deverá (ão) conter:
a) Endereço completo do emitente com telefone e/ou e-mail;
b) Período de vigência do contrato;
c) Nome dos Signatários do Contrato: Contratada e Contratante;
d) Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);
e) Serviços executados (descrição e quantidades).
Para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional a licitante poderá apresentar
quantos atestados julgar necessário.
b) Qualificação Técnico-Profissional: da Pessoa Física:
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1.1 Atestado de Capacidade Técnico-Profissional: Em nome do Responsável Técnico.
Comprovação, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, demonstrando a execução de serviços de características
semelhantes ou superior ao objeto da licitação, limitada a parcela de maior relevância
desta contratação, assim descrita:
I. Experiência em serviços de manutenção, instalação e/ou substituição de luminárias
em sistemas de iluminação pública.
O atestado apresentado deverá conter as informações básicas descritas abaixo, para que
possa auxiliar a equipe técnica de apoio à comissão do processo licitatório no momento
da análise e julgamento da documentação:
a) Endereço completo do emitente com telefone e/ou e-mail;
b) Período de vigência do contrato;
c) Nome dos Signatários do Contrato: Contratada e Contratante;
d) Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);
e) Serviços executados (descrição e quantidades).
Para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional a licitante poderá
apresentar quantos atestados julgar necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao
seu quadro e que comprovem o seu vínculo com a empresa, através da apresentação de um
dos documentos relacionados abaixo:
a) Vínculo empregatício: Cópia da ficha de Registro de Empregados – RE e ou do Livro de
Registro de Empregados, onde conste a contratação do profissional e identificação da
empresa licitante, ou ainda, da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
b) Vínculo Societário: Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado;
c) Cópia do Contrato de Prestação de Serviço, firmado entre a licitante e o profissional
técnico indicado;
d) Caso o responsável técnico indicado não faça parte do quadro da empresa licitante de
nenhuma das formas indicadas acima, a empresa deverá entregar uma Declaração de
Contratação Futura do profissional detentor do atestado, por escrito, informando que, na
hipótese do licitante se sagrar vencedor deste certame, o profissional indicado será o
responsável por toda a execução do serviço e será incluído no quadro permanente
com vínculo empregatício, se comprometendo a comprovar, por meio da juntada de um
dos documentos citados acima, antes da assinatura do contrato, que o respectivo
profissional pertence ao quadro técnico da empresa. A Declaração de Contratação
Futura a ser apresentada pela empresa licitante deverá ser acompanhada de
Declaração de Anuência do respectivo responsável técnico indicado no processo,
cujo mesmo deverá informar que está ciente e que concorda com a indicação da empresa
licitante.
1.2 Comprovação de Registro Profissional no Respectivo Conselho de Classe.

12. DOS RECURSOS:
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12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo, de, no mínimo, trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso;
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito;
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
corridos para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias corridos, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
13. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO:
13.1. Não havendo recursos, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame às licitantes
vencedoras, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior. Havendo
interposição de recursos e após o julgamento do mérito, a autoridade superior adjudicará e
homologará o procedimento.
13.2. A Administração emitirá a ordem de empenho para compra, conforme prazos
estabelecidos no edital.
13.3. Se dentro do prazo o convocado não cumprir com a entrega do objeto, a
Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto
a preços atualizados, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da pena de multa, no
valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do objeto e da suspenção temporária
da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo
de 2 anos.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
14.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com
o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como na Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
14.2. A critério do Município poderá ser utilizado o valor contratualmente devido para
cobrir dívidas de responsabilidade da Contratada para com ele, relativas a multas que lhe
tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
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14.3. O pagamento será efetuado contra empenho, 30 dias após a entrega definitiva
dos equipamentos, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, por intermédio da
Secretaria de Finanças do Município.
14.4. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização,
número do pregão e da ordem de compra, banco, n.º da agência e o n.º da conta (a conta
deverá estar em nome da pessoa jurídica, ou seja, da licitante vencedora) no qual será
realizado o depósito correspondente, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento
do documento e posterior liberação para pagamento.
14.5. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar regularidade com a
fazenda federal, estadual e municipal da sede da licitante e FGTS, sob pena de retenção do
pagamento.
15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
15.1. O Registro de Preços será formalizado mediante Ata de Registro de Preços, conforme
modelo do ANEXO VI deste Edital, que será formalizada no prazo de até 03 (três) dias
úteis após a homologação do presente certame.
15.2. A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento nas
condições e prazos estipulados no Edital.
15.3. O Município publicará a Ata de Registro de Preços no Mural da Prefeitura,
localizado no hall de entrada do Centro Administrativo Municipal.
15.4. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (dose) meses, contados da assinatura
da Ata de Registro de Preços.
15.5. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento
do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica
para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço
registrado o fornecimento em igualdade de condições.
15.6. Se o primeiro classificado não assinar a Ata no prazo estabelecido, a Administração
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata,
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então
revogará a licitação.
16. DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
16.1. O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do
interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
I - Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao
registro de preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha
retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar
sua justificativa;
c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de
preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do
registro de preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razões de interesse públicas, devidamente fundamentadas;
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II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços.
§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho
fundamentado da Secretaria de Administração.
§ 2º A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no inciso I
deste artigo, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
§ 3º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação
será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da publicação.
§ 4º Da decisão de cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de
cinco dias úteis.
15.2. Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos:
I - pela Administração, por meio de edital, quando por ela julgado que o fornecedor esteja
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao
registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já
levadas a efeito até a data da decisão;
II - pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao
registro de preços.
§ 1º A suspensão de registro de preço, nas hipóteses previstas, será formalizado por
despacho fundamentado da Secretaria de Administração.
§ 2º Será estabelecido no edital ou no expediente da solicitação de que tratam os incisos I e
II, o prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado.
§ 3º Enquanto perdurar a suspensão poderá ser realizado novas licitações para aquisição
dos itens constantes dos registros de preços.
17. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:
17.1. Considerado o prazo de validade de 12 (dose) meses da Ata de Registro de Preços e,
em atendimento ao §1º do artigo 28, da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, ao artigo 3º,
§1º, da Medida Provisória nº 1488-16, de 02/10/1996 e demais legislações pertinentes, é
vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (dose)
meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do
Edital do Pregão Presencial nº 03/2020.
17.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração
dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o
equilíbrio econômico e financeiro da avença.
18. DAS PENALIDADES:
18.1. Pela inadimplência das obrigações contratuais, a FORNECEDORA, caso não seja
aceita a sua justificativa, estará sujeita às penalidades previstas nos arts. 86 a 88 da Lei
Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e art. 7.º da Lei Federal 10.520, de 17.07.2002.
18.2. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5
(cinco) dias úteis, conforme Art. 87, § 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, contados
da respectiva intimação.
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18.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo máximo de 35 (trinta e
cinco) dias corridos, a contar da data da emissão da notificação de lançamento do débito
emitida pela Secretaria Municipal de Finanças. Se o valor da multa não for pago, será
automaticamente descontado do pagamento a que a FORNECEDORA fizer jus. Em
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da FORNECEDORA, o valor devido será
cobrado administrativamente e/ou judicialmente.
18.4. Pelo inadimplemento das obrigações, conforme a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame, que deveria apresentar por
força do ato convocatório.
Penalidade: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 1
ano e/ou multa de 10% sobre o valor total estimado dos itens para os quais a licitante
concorreu;
c) deixar de manter a proposta com recusa injustificada para contratação.
Penalidade: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
1 ano e/ou multa de 10% sobre o valor total estimado dos itens adjudicados à licitante;
d) executar o fornecimento com irregularidades, desde que passíveis de correção durante
sua execução e que não causem prejuízo ao resultado.
Penalidade: advertência.
e) executar o fornecimento com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias
corridos.
Penalidade: multa diária de 0,5% sobre o valor total da ordem de compra a que se refere o
atraso.
e.1) ultrapassado o prazo mencionado na letra “e” será considerado como inexecução
contratual.
f) inexecução parcial do Contrato.
Penalidade: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
1 ano e/ou multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
Contrato.
g) inexecução total do Contrato.
Penalidade: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
2 anos e/ou multa de 10% sobre o valor total do Contrato.
h) causar prejuízo material com culpa ou dolo resultante diretamente do fornecimento ou
do não fornecimento total ou parcial.
Penalidade: multa de 10% sobre o valor total do Contrato e/ou declaração de inidoneidade
e/ou a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo
de 3 anos, de acordo com a gravidade do dano.
i) no caso de acumular mais de uma advertência pelo mesmo motivo.
Penalidade: aplicação de multa de 2% sobre o valor correspondente ao montante advertido
do contrato.
j) apresentar documentação falsa exigida para o certame.
Penalidade: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 10%
sobre o valor total estimado dos itens para os quais a licitante concorreu;
18.5. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
18.6. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
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19. DISPOSIÇÕES FINAIS:
19.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes
de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Chiapetta,
no setor de Compras e Licitações, sito na Praça Emancipação, s/nº, ou pelo
e-mail compraselicitacoes@chiapetta.rs.gov.br, com antecedência mínima de 03 (três)
dias úteis da data marcada para recebimento dos envelopes.
19.2. Impugnações referentes a este edital deverão ser protocoladas com antecedência
mínima de 2 (dois) dias úteis da data marcada para recebimento dos envelopes, e recursos
deverão ser protocolados no prazo máximo de 3 (três) dias corridos após a
manifestação, no Setor de Expediente da Secretaria Municipal de Finanças, localizado na
Praça da Emancipação, s/nº. Não serão aceitos impugnações, recursos e contrarrazões
enviados por e-mail ou via postal (correios).
19.3. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de
Compras e Licitações ou no Diário Oficial do Município, sendo de total responsabilidade
dos interessados o acompanhamento.
19.4. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente
ao ora fixado.
19.5. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de telefone.
19.6. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião
ou por servidor do Município, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.
19.7. As cópias extraídas da internet de documentos serão tidas como originais após terem
a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração.
19.8. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº
8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
19.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
19.10. O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros
puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
19.11. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93).
19.12. Solicitações de reequilíbrio financeiro, de reajuste contratual e quaisquer outras
dúvidas referentes a este processo licitatório, deverão ser feitas através de processo
administrativo protocolado no Setor de Expediente, localizado na Praça da Emancipação,
s/nº.
19.13. Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Augusto para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.
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19.14. É dispensada a exigência de reconhecimento de firma nos documentos apresentados,
devendo o pregoeiro, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de
identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do
agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento, conforme Lei Federal 13.726/2018;
Chiapetta - RS, 28 de Setembro de 2020.
EDER LUIS BOTH
Prefeitura Municipal
ANEXO I
FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020
RAZÃO
SOCIAL:______________________________________________________________
CNPJ:_____________________________
FONE:____________________________________
EMAIL:__________________________________________________________________
BANCO:______________________ AGÊNCIA:___________
CONTA:________________________
ITEM

PRODUTO/SERVIÇOS
QUANTIDADE
Substituição de ponto individual
até 10 metros de altura (Ref.: o
solo)
Corresponde a execução dos
seguintes serviços:
1)
Retirada do ponto de IP
convencional, INCLUSIVE braço:
Braço; Cintas e/ou parafusos;
Luminária
convencional
736
MOBRA
(aberta
ou
fechada);
Lâmpada; Base para relé
1
fotocontrolador;
Relé
fotocontrolador; Base para
Reator; Reator; Condutor;
Sistema
completo
de
aterramento
e
Conexões
elétricas;
2)
Instalação do ponto de IP
LED, INCLUSIVE braço:
Braço; Cintas e/ou parafusos;
Luminária LED; Relé fotocontrolador;

VALOR R$:

180,53
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Condutor; Sistema completo
de
aterramento
e
Conexões
elétricas;
Instalação de ponto individual até
10 metros de altura (Ref.: o solo)
Corresponde a execução dos
seguintes serviços:
MOBRA 1)
Instalação do ponto de IP
LED, INCLUSIVE braço:
2
Braço; Cintas e/ou parafusos;
Luminária LED; Relé fotocontrolador;
Condutor; Sistema completo
de
aterramento
e
Conexões
elétricas;

16

155,33

Local e Data:________________________________________
__________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
OBS: O referido Anexo com Termo de Referência está disponível em PDF, para ser
baixado juntamente com este Edital.

ANEXO III
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE
(Razão Social da Licitante)....................................................., por meio de seu Diretor
ou Responsável Legal, declara, para os fins de direito, na qualidade de licitante do
presente processo licitatório, que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7.º da
Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a contar dos 14 (quatorze) anos).
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
, em

de

de 2020.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(Razão Social da Licitante) ....................................................., por meio de seu
Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada
INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87,
IV, da Lei de Licitações.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
, em

de

de 2020.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa.

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME, EPP e COOP

(Razão Social da Licitante)....................................................., por meio
Responsável
Legal e, Contador ou Técnico Contábil, declaram, sob as penas da lei, que:

de

seu

a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;
b) o valor da receita bruta anual, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos
incisos I e II, art. 3.º da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações;
c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º,
incisos I a X, da mesma Lei.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
, em

de

de 2020.

________________________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
____________________________________________________________________
Nome completo do contador, assinatura e número de inscrição no Conselho Regional de
Contabilidade

Obs: Se a empresa apresentar esta declaração, a mesma deverá estar acompanhada da
Certidão de Regularidade Profissional do contador signatário em vigor, emitida pelo site
http://sistema.crcrs.org.br/SPW/crpentrada_mod01.htm.
Av. Ipiranga, 1544 – CEP 98760-000 – CHIAPETTA-RS CNPJ 87.613.055/0001-55
Fone: (55) 3784-1300 – www.chiapetta.rs.gov.br

16

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Chiapetta
Terra da Produtividade

ANEXO VI
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial nº 03/2020
Processo Administrativo nº 158/2020
1. DO OBJETO:
No dia ___ (_____) do mês de ____________________ de 2020, no Município de Chiapetta-RS
foram registrados os preços abaixo relacionados, para contratação, através de sistema de
registro de preços de empresa especializada em Mão de Obra para execução de serviços
de instalação, retirada e substituição de luminárias de vias públicas e demais serviços
para atendimento ao termo de cooperação técnica firmado no âmbito do Procel Reluz para
implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do
município, do município de Chiapetta/RS, por um período de 12 (dose) meses, contados da
data de assinatura da Ata de Registro de Preços, resultante do Pregão Eletrônico nº 03/2020
(Processo Administrativo nº 158/2020), conforme especificações que seguem:

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (dose) meses, contados da assinatura da Ata de
Registro de Preços, podendo ser prorrogada pelo prazo máximo de mais 12 (dose) meses de
acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
3. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
3.1. Os itens e/ou serviços solicitados, através de Autorização de Fornecimento, deverão ser
entregues/executados, nos locais indicados pela Secretaria solicitante, no perímetro urbano e,
em perfeitas condições de funcionamento, sem quaisquer ônus ao Município, no horário das
8:00h às 12:00h e das 13h30min às 17:00h, no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados do
recebimento da Autorização de Fornecimento.
3.2. Os itens e/ou serviços entregues deverão atender as descrições contidas no Edital e apresentar
todas as informações técnicas.
3.3. Os itens deverão ser acondicionados (embalados) de forma a não se sujeitar a danos durante o
transporte, desde o fornecedor até o local da entrega.
3.4. Os itens e/ou serviços adjudicados deverão ser entregues em conformidade com as normas
regulamentáveis e padrões técnicos aplicáveis aos itens cotados (caso houver), atendendo
ainda, a proponente, as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor).
3.5. Caso alguma das características do item e/ou serviço não corresponda ao exigido pelo Edital ou
apresentada na Proposta, a adjudicatária deverá providenciar, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis a substituição, contados da data de notificação expedida pelo Município, visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo de incidência das sanções previstas no Edital,
na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor, sem quaisquer ônus
adicionais ao Município.
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3.6. O recebimento do objeto deste certame não exclui a responsabilidade da adjudicatária
contratada quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal
utilização pelo Município de Chiapetta-RS.
3.7. As despesas de frete e seguro até a entrega dos serviços, no local indicado pelo Município
correrão por conta exclusiva da empresa adjudicatária.
3.8. A nota fiscal/cupom deverá, obrigatoriamente de cada Autorização de Fornecimento, na qual
deverá constar o número da Conta e Agência da empresa licitante.
4. DO PAGAMENTO:
4.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega da totalidade dos
itens solicitados/adjudicados, constantes da Autorização de Fornecimento, mediante a
expedição da Nota ou Cupom Fiscal, devidamente atestada pelo responsável pelo recebimento
dos itens, dando conta do recebimento e do cumprimento das condições estipuladas no Edital
e Proposta Financeira da empresa adjudicatária.
4.2. A Nota ou Cupom Fiscal que contiver erro será devolvida à empresa adjudicatária para
retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no item 4.1 para o
pagamento, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua
reapresentação.
4.3. O pagamento será efetuado por meio de depósito, em conta corrente da adjudicatária,
informada em sua Nota/Cupom Fiscal.
4.4. Serão realizadas as retenções de acordo com as disposições legais vigentes, por ocasião o
pagamento.
4.5. Os valores pagos em atraso, somente serão corrigidos, caso derivar de culpa exclusiva do
Município, os quais serão corrigidos monetariamente, tendo como base o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo–IPCA, medido pelo IBGE, calculadas sobre o total do débito
em atraso, desde o vencimento até a data do efetivo pagamento.
5. DAS PENALIDADES:
5.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último
lance ofertado;
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último
lance ofertado;
d) Fornecer o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
e) Fornecer o objeto com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias úteis: multa diária de
0,5% sobre o valor atualizado do contrato e após será considerado como inexecução
contratual com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
até 2 anos.
f) Inexecução parcial do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
do contrato;
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g) Inexecução total do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente do fornecimento: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo
prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
5.2. As penalidades serão registradas no cadastro da empresa adjudicatária, quando for o caso.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
6. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:
6.1. Considerado o prazo de validade de 12 (dose) meses da Ata de Registro de Preços e, em
atendimento ao §1º do artigo 28, da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, ao artigo 3º, §1º, da
Medida Provisória nº 1488-16, de 02/10/1996 e demais legislações pertinentes, é vedado
qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (dose) meses
contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do
Pregão Presencial nº 03/2020.
6.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio
econômico e financeiro da avença.
7. DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
7.1. O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do interessado,
no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
I - Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro
de preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua
justificativa;
c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razões de interesse públicas, devidamente fundamentadas;
II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho
fundamentado da Secretaria de Administração.
§ 2º A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no inciso I deste
artigo, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
§ 3º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.
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§ 4º Da decisão de cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de cinco dias
úteis.
7.2. Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos:
I - pela Administração, por meio de edital, quando por ela julgado que o fornecedor esteja
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao
registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já
levadas a efeito até a data da decisão;
II - pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente
impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços.
§ 1º A suspensão de registro de preço, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho
fundamentado da Secretaria de Administração.
§ 2º Será estabelecido no edital ou no expediente da solicitação de que tratam os incisos I e II, o
prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado.
§ 3º Enquanto perdurar a suspensão poderá ser realizado novas licitações para aquisição dos itens
constantes dos registros de preços.
8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
As eventuais contratações da respectiva despesa decorrente do objeto desta licitação correrão à
conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município do exercício 2020 e
2021.
9. DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES:
9.1. Caberá a empresa adjudicatária:
a) A responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente, ao
Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo no fornecimento do objeto;
b) A responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas e comerciais, resultante da adjudicação
desta Licitação;
c) Arcar com o extravio dos itens até a sua entrega;
d) A responsabilidade pelas despesas de transporte e seguro até a sua entrega;
e) Reparar, corrigir ou substituir o objeto, no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, contados da data
de notificação expedida pelo Município, visando ao atendimento das especificações
solicitadas no Edital e anexos, sem prejuízo de incidência das sanções previstas no Edital, na
Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor;
f) Fornecer todos os itens solicitados, no preço, prazo, forma e nas especificações estipulados no
Edital e proposta apresentada;
g) Verificar a disponibilidade ou não, dos itens, antes de realizar sua proposição de preços;
h) Manter, durante todo o prazo de fornecimento, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e;
i) Outras obrigações decorrentes do cumprimento do objeto desta licitação.
9.2. Caberá ao Município:
a) Atestar o recebimento dos itens;
b) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens;
c) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações;
d) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à adjudicatária, enquanto esta
não satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao e/ou terceiros;
e) Efetuar o pagamento à adjudicatária nas condições avençadas;
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f) Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição dos
itens;
g) Rejeitar, no todo ou em parte, os itens que a empresa vencedora entregar fora das especificações
do Edital;
h) Aplicar penalidades à adjudicatária, quando for o caso e;
i) Outras obrigações decorrentes do cumprimento do objeto desta licitação.
10. DO PROCESSO LICITATÓRIO:
A presente Ata de Registro de Preços resulta do Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial
n° 03/2020, de 09/10/2020 (Processo Administrativo nº 158/2020).
11. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS:
Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, com pertinência a presente
ata as normas estabelecidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº
010/2017 de 03 de março de 2017, Decreto Municipal nº 001/2018 de 02 de janeiro de 2018,
Lei n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e alterações e, subsidiariamente a Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterações.
12. DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Santo Augusto – RS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da presente ata, renunciando expressamente a qualquer outro mais privilegiado que seja.

Chiapetta/RS,

EDER LUIS BOTH
Prefeito Municipal
Contratante

___________________________
Representante legal
Contratada(o)

SAMIR ANTONIO FRANÇA
Assessor Jurídico

Fiscal Da Ata

Testemunhas:
NOME:______________________
CPF:______________________

NOME:______________________
CPF:________________________
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