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EDITAL DE PREGÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°013/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2018 

PREÂMBULO: 

O Presidente Legislativo da Câmara Municipal de Santaluz, Estado da Bahia, por intermédio do 

Pregoeiro, designado pela Portaria n° 004/2018, considerando o que consta dos autos do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N° 013/2018, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 003/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

SANTALUZ conforme condições e especificações constantes nos Anexos deste Edital. Data de abertura  
prevista para o dia 20 de marco de 2018 às 09h0Omin (horário local), no Setor de Licitação instalado 
na Câmara Municipal de Santaluz.  

Observação: No caso de impedimento da realização do Certame natatório naquela data, o 

mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da sua realização, 

DA REGÊNCIA LEGAL: 

1. Lei Federal n°10.520/2002; 
1.1. Lei n°8.666/93 e alterações; 
1.2. Lei Complementar n° 123/2006; 
1.3. Demais disposições contidas neste Edital 

2. DO OBJETO DE LICITAÇÃO: 

O presente Pregão Presencial tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 

PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ, conforme condições e 
especificações constantes nos Anexos deste Edital. 

INTEGRAM ESTE EDITAL, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, OS SEGUINTES 
ANEXOS: 
Anexo I - Carta de Credenciamento; 
Anexo II - Declaração de atendimento ás condições de habilitação; 
Anexo III — Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo IV - Minuta de Contrato; 
Anexo V - Termo de Referência com Planilha de Itens; 
Anexo VI — Modelo de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
Anexo VII — Discriminação dos produtos/serviços; 
Anexo VIII — Modelo de Protocolo de Entreg -iAgábie'zjrada do ditai, 
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Apresentar a documentação correspondente aos Anexos I e II, em papel timbrado da 
empresa. 

	

2.1 	Prazo para eventual aquisição: até 31 de dezembro de 2018. 
2.2 Forma de fornecimento: De acordo com a necessidade da Câmara de Vereadores 

	

.3 	O presente Edital com seus elementos constitutivos poderá ser adquirido no Setor de 
Licitação, no endereço fixado no preâmbulo deste Edital, no horário das 08h0Omin ás 13h0Omin, em dias 
úteis. 

	

3. 	DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO 
E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização 
desta licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope "1") e os 
Documentos de Habilitação (Envelope "2') devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu 
fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE "1"- PROPOSTA DE PREÇOS  
PREGÃO PRESENCIAL N°003/2018. 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

ENVELOPE "2" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL N°00312018 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

3.2. As empresas interessadas em participar do certame licitatório devem apresentar os 
documentos exigidos para a habilitação e credenciamento, em cópias reprográficas autenticadas por 
Tabelião de Notas ou autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, a partir do original, até 
24 (vinte e quatro) horas antes da data de abertura da licitação, no horário das 08h0Omin ás 13h0Omin, 
em dias úteis, horário local. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo de licitação. A apresentação 
dos documentos deve atender aos critérios editalicios, cas contrário, descredencia eiou inabilita a 
empresa. (Não serão autenticados documentos no dia da sessão de abertura deste Pregão 
Presencial). 

3.3. No caso da empresa estar enquadrada no disposto da Lei Complementar n° 123/2006, 
apresentar fora dos envelopes 1 e 2 a CERTIDÃO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial do 
domicilio comercial, no sentido de usufruir do tratamento diferenciado e favorecido às enquadradas. A data 
de expedição desta certidão deverá ser de até 30 (trinta) dias antes da data de abertura da licitação. 

3.4 Apresentar a Declaração da empresa dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação constantes do Edital (Anexo II), por fora dos Envelopes 1 e 2, juntamente com a 
documentação de Credenciamento, quando da abertura da sessão. A não apresentação descredencia a 
empresa. 

3.5 O Credenciamento refere-se à indicação, por sócio ou diretor da empresa, de pessoa 
credenciada a representar a firma e praticar todo e qualquer ato previsto ou referente ao processamento da 
Licitação, inclusive e especialmente, discernir sobre o direito de recurso. 

3.5.1. As licitantes devem apresentar a seguinte documentação de Credenciamento, em cópia 
autenticada: 

Contrato Social e alterações, ou Contrato Social Consolidado, ou Registro Comercial 
(empresa individual); 

Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n°6.404/76 ou contrato 
social em vigor e alterações, devidamente registrado e consolidado em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
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Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

Decreto de autorização no caso 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. 

OBSERVACÃO: No caso da empresa fazer opção pela apresentação, só na 
fase de Creclenciamento, de um dos documentos mencionados no subitem 3.5.1  

alíneas "a" a "el", será considerada como apresentado para fase de Habilitação. A 
apresentação deve atender aos critérios edita/idas caso contrário, descredencia e 
inabilita a empresa.  

RO ou qualquer outro documento de identificação oficial com foto, do outorgante e do 
outorgado; 

Carta de Credenciamento (Anexo 1) ou Procuração que guardem especificidade com o 
Certame (documento com firma reconhecida do Outorgante, que deve constar do Contrato Social da 
empresa ou, sendo diretor contratado, ter poderes da empresa para tal indicação). 

3.6. As empresas que não se fizerem representar ou que seus representantes não portem 
documentos que os credenciem e os identifiquem não terão participação ativa durante a reunião, ou seja, 
não poderão assinar, rubricar documentos apresentar impugnação, pedido de reconsideração ou recurso, 
inclusive aqueles referentes â habilitação, quanto aos atos formais da comissão, que só podem ser 
interpostos dentro às fases correspondentes, sob pena de preclusão, todavia a não apresentação ou 
incorreção do documento de credenciamento não desclassificará a licitante; 

3.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado; 
3.7.1. É vedada a representação de mais de um licitante por um mesmo representante. 
3.8. Poderão participar do certame licitatório interessados comprovadamente do ramo 

correlacionado ao objeto desta licitação, regularmente estabelecidos e que satisfaçam as condições 
exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste edital. 

3S. 	Não poderão participar do presente certame as empresas que se encontrem sob falência, 
recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer 
que seja sua forma de constituição, bem como as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar 
e contratar com o MUNICIPIO/CÂMARA DE SANTALUZ/BA, e, ainda, os casos mencionados no art. 9°, 
inciso III, da Lei n°8.666/93, a exemplo dos servidores deste Município. 

4. 	DA PROPOSTA - ENVELOPE "1": 

4.1. A proposta deverá estar assinada pelo representante legal da empresa, redigida em 

português de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas e incluirá: 

Valor total dos itens e ao final o valor global do lote, em algarismos e por extenso, fixo e 
irreajustável, expresso em moeda corrente nacional com no máximo duas casas decimais, devendo o preço 
incluir todas as despesas com transporte, encargos fiscais, comerciais, previdenciarios e trabalhistas, e 
quaisquer outros pertinentes ao objeto licitado. Indicar o valor unitário de cada item do lote; 

Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos numéricos e escritos, 
vigorará o valor por extenso; 

Prazo mínimo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do 
Pregão. Se na proposta não constar o prazo de valid 	subente er-se-â de 60 (sessenta) dias. 
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Identificação do Licitante e endereço, telefone, CNPJ. 

O licitante "poderá cotar quantos itens desejar, mas não poderá apresentar propostas 
alternativas escrita para cada item 

4.2. Apôs a apresentação da proposta, não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

4.3. A empresa vencedora acatara o pagamento da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 

5.1. Documentos Relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
al Contrato Social e alterações, ou Contrato Social Consolidado, ou Registro Comercial (empresa 

individual); 

Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n°6.404/76 ou contrato 
social em vigor e alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no cas de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

Inscrição do ato constitutivo no cas de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

Decreto de autorização no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo õrgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

Declaração (em papel timbrado da empresa) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Fed. n°6.666, de 21.06.1993 acrescido pela Lei Fed. n°9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo 
Decreto n°4.358, de 05.09.2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7° da 
Constituição Federal de 1988 (Lei n°9.854/99). Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 
condição de aprendiz caso positivo marcar esse item ( 	) Observação: se a licitante possuir maiores de 
14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

5.2. Documentos Relativos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ (Instrução Normativa RFB 

n° 1.470, de 30 de maio de 2014); 
ti) A Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional é efetuada mediante 

apresentação da certidão conjunta pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os tributos federais (Portaria RFB/PGFN n° 1.751, de 
02/10/2014). 

Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da 
empresa através de certidões. 

Prova de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
através do Certificado de Regularidade de Situação — CRS. 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de 10  de maio de 1943 (Incluído pela Lei n°12.440, de 2011). 

5.3. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
5.3.1. Comprovação de aptidão através da apresentação de declaração ou atestado, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter fornecido/prestado serviços semelhante ao 
objeto desta licitação. 

5.3.2. Alvará de funcionamento (Licença de Localização e Funcionamento) do Município ou 
Estado do fornecedor. 

5.4. Documento relativo à QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
5.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expe ida o domi ílio da pessoa física, conforme o caso. A 
. 7  
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data de expedição da certidão deverá ser de até 30 (trinta) dias antes da data de entrega do envelope de 
habilitação. 

542. Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da sede do 
Licitante ou no Cartório do Registro de Títulos e documentos. 

6. DA SESSÃO DO PREGÃO: 

6.1. A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste 
Edital, sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto 
para a sua abertura, e desenvolver-se-á de acordo corno roteiro estabelecido neste Capitulo. 

6.2. Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro não mais serão admitidos novos proponentes. 
6.3. Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do item 3.5 

deste Edital. 
6.3.1. Os documentos de credendamento passarão a compor o processo. 

6.4. Recolhimento dos envelopes "proposta" e "documentos de habilitação". 
6.5. Abertura dos envelopes "proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados. 
6.6. Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no 

Edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido. 
6.6.1. Na classificação das propostas, serão considerados para fins de apuração do menor preço, 

os custos acessórios e encargos tributários incidentes sobre o preço para os serviços. 
6.7. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais. 
6.7.1. Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os 

demais cuias propostas de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço. 
6.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na 

rodada de lances verbais participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores propostas, quaisquer 
que tenham sido os preços oferecidos. 

6.7. Rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário o Pregoeiro. 
6.8. Somente serão admitidos lances verbais cujo valores se situem abaixo do menor valor 

inicialmente proposto pelo mesmo licitante num percentual mínimo de 1,0% (um por cento). 
6.8.1. A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores 

ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor 
preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o 
valor da prbposta escrita de menor preço A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea 
da proposta, que definirá a sequência dos lances seguintes. 

6.8.2.0 licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 6.8.1, quando 
convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço 
apresentado para efeito de ordenação das propostas. 

6.8.3. Ordenamento das empresas por preço. 
6.8.4. Análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e 

valor, devendo o Pregoeiro decidir mofivadamente a respeito. 
6.8.5. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, 

se for o caso, quando poderá ser feita contraproposta. 
6.8.6. Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor 

preço, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não 
atenda âs exigências editalicias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido. 

6.8.7. Aclamação do licitante vencedor. 
6.8.8. Vistos e rubricas, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das 

empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos 
envelopes de habilitação remanescentes. 

6.8.9. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, 
se houver manifestação positiva nesse sentido. 

6.8.10. Adjudicação do objeto ao vencedor. 
6.8.11. Fechamento e assinatura da a treuniãoIlic) Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 

representantes dos licitantes. 
11.1%6N I  7  g  
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6.8.12. Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, 
exceção dos relativos aos 2° e 3° classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão 
retidos até assinatura do Contrato pelo licitante vencedor. 

6.8.13. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda 
da equipe de apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão 
marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

6.8.14. O Licitante que se ausentar durante a licitação, será automaticamente desabilitado para as 
fases seguintes, perdendo o direito de protestar contra as decisões proferidas durante a reunião. 

6.9. Será inabilitado o licitante: 
Que não atender às condições deste Edital; 

Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato 
com ela relacionado e que enseje inabilitação. 

7. 	DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÕRIO: 

7.1 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 presente pregão, por 
escrito, protocolizando o pedido no Setor de Licitação, localizado Câmara Municipal de Santaluz, em dias 
uteis, no horário das 08h0Omin às 13h0Omin, horário local. 

7.1. Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
7.2. Apresentações de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 

caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 

7.3. Acolhida à petição contra o Ato Convocatório será designada nova data para realização do 
certame caso necessário. 

8. 	DOS RECURSOS: 

8.1. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor 
recurso, mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 
(três) dias para apresentação das correspondentes razões protocolizando no Setor de Licitação, Câmara 
Municipal de Santaluz-Bahia, em dias uteis, no horário das 08h0Omin as 13h0Omin, horário local, 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, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.1.1. Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, não serão aceitos via e-mail, fac-símile, 
ou qualquer outro meio eletrônico. 

8.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a 
decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame â (s) empresa (s) declarada 
(s) vencedora (s), sendo submetido o presente procedimento a Autoridade Competente, para homologação; 

8.3. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem ás 
razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 

8.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará 
a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

8.5. O (s) recurso (s), porventura interposto (s) será (ão) dirigido (s) ao Presidente Legislativo, por 
intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo 
período, encaminhá-lo (s) para apreciação e decisão, com apoio da Procuradoria do Município, caso 
necessário. 

8.6. Decididos os recursos, a Autoridade Competente da Câmara de Santaluz/BA fará a 
adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

9. 	DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS- 

..•  
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neste edital e seus anexos, sendo 

bem como com preços unitários superiores aos 
(Anexo V), sendo que as empresas que 

conforme inciso X do Art. 40 e inciso II do Art. 
considerados os itens em que forem cotados, conforme 

de Custos (Anexo V). 
fornecer 

preço 
que não 
previstos 

assim o 
48 da Lei 

aos da Licitação. 

E 

deverá 

discriminado 

global global, 
serão aceitas 
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fizerem, estarão 
n°8.666/93. 

no 

EMPRESAS 

de 

DE 

ou 

ou 

de 
na 

as 

ao 

do 
§§ 

poderá 	produtos com preços desiguais 

DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS 

microempresa ou empresa de pequeno porte 
emitido pela Junta Comercial comprovando o regime diferenciado. 

restrição na comprovação da regularidade 
úteis, 	cujo 

com efeito 
102, implicará 

n° 8.666 de 

de contratação 

fiscal da microempresa 

prorrogáveis 

remanescentes, 

ser apresentado 

termo 	iniciai 
por igual 

pagamento 
de negativa. 

decadência 
21 de junho 

10.2. 
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ao momento 
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A não 
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alguma 
porte, 

em 
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e emissão 

regularização 
sem 

à CÂMARA 
para a 

assegurado, 
de 
por 
de 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
que o proponente for declarado vencedor do certame, 

MUNICIPAL, para a regularização da documentação, 
de eventuais certidões negativas ou positivas 
da documentação no prazo previsto no item 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
MUNICIPAL DE SANTALUZ, convocar os licitantes 

assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 
corno critério de desempate, 	preferência 

microempresas 

sendo facultado 
de classificação, 

10.4. Será 

apresentadas 

para 

pelas 
microempresas 

e empresas 
10.5. Entende-se 

e empresas 
preço 

pequeno porte. 
empate, aquelas situações em que as propostas 

empate, 

pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 

proceder-se-á da seguinte forma: 
ou empresa de 

por cento) 

em que será 
poderá 

superiores 

apresentar 
adjudicado em 

na forma 
hipótese dos 

do mesmo 

e empresas de 

porte, 

proposta 

10.6. 	Ocorrendo 
A microempresa 

de preço inferior 
favor o objeto licitado; 

Não ocorrendo 
"a" deste item, serão 
2° do art. 44 da Lei 

No caso 
porte que se 

que se identifique 
Na hipótese 

adjudicado em favor 
10.7. O disposto 
sido apresentada 

11. 	DO VALOR 

11.1. 	O valor 
e setenta e um centavo). 

àquela 

a 

de equivalência 
encontrem 
aquela que 

da não 

nos 
por 

total orçado 

pequeno porte mais bem classificada 
considerada vencedora do certame, situação 

contratação da microempresa ou 	de 
convocadas 

empresa 	pequeno 
as remanescentes que porventura se enquadrem na 

para o exercício Complementar n° 123/2006, na ordem classiticatória, 

dos valores apresentados pelas microempresas 
no intervalo estabelecido no item 10.5, será 
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-contratação nos termos previstos nas alíneas 

realizado sorteio entre elas 

anteriores, o objeto licitado 

a melhor oferta inicial 

e setenta e sete 

da proposta originalmente vencedora do certame. 
itens 10.4, las e 10.6 somente se aplicará quando 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

ORÇADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

é de R$ 32.477,71 (Trinta e dois mil quatrocentos 

ITEM QUANT UNID DECRIÇAO V. UNIT V. TOTAL 
01 3 PCT BORRACHA PONTEIRA, POTE COM 100 16,55 49,65 
02 05 PCT CAD. C/ FOLHAS NUM 	DAS O irk  200 FLS 49,70 248,50 

_ 	 II 
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03 10 PCT CAD. G FOLHAS NUMERADAS 05 X 100 FLS 42,68 426,80 
04 1 PCT CAD. COM  FOLHAS NUMERADAS 10 X 50 FLS 54,67 567 
05 1000 UND CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELAO 2,52 1260,00 
06 10 UND CALCULADORA DE MESAS DIGITOS 402 406 40,60 
07 10 UND CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS 95588 12,54 125,40 
08 100 CX CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL, 

TUBO CRISTAL 50x1 
32,26 1226,00 

09 30 CX CANETA 	ESFEROGRAFICA 	ESCRITA 	FINA 

PRETA, TUBO CRISTAL 50 x1 
32,26 976,80 

10 20 CX CANETA 	ESFEROGRAFICA 	ESCRITA 

VERMELHA, TUBO CRISTAL 50 x 1 
3226 645,20 

11 1000 UND CLASSIFICADOR DE PAPELAO COM ELÁSTICO 1,41 1.41000 
12 1000 UND CLASSIFICADOR DE PAPELÃO COM TRILHO 1,14 1.410,00 
13 100 CX CLIPS 2/0 1,16 116,00 
14 100 CX CLIPS 4/0 0,95 95,00 
15 100 CX CLIPS 6/0 129 129,00 
16 01 CX COLA BRANCA 90 G COM 36 UNIDADES 32,78 32,78 
17 01 CX CORRETIVO LIQUIDO 18 ML COM 12 ML 17,18 17,18 
18 01 PCT ELÁSTICO AMARELO N° 18 1 KG 40,77 40,77 
19 10 CX ENVELOPE SACO OURO 200 x 280 COM 250 4360 436,00 
20 10 CX ENVELOPE SACO OURO 240 x 340 COM 250 5665 566,50 
21 05 CX ENVELOPE SACO OURO 260 x 360 COM 250 59,63 298,15 
22 01 CX EXTRATOR DE GRAMPO COM 36 47,92 47,92 
23 05 PCT FITA CREPE 18 MM x 10 MT COM 6 UNIDADES 5,21 26,05 
24 05 PCT FITA DUREX 12 MM x 40 MT COM 10 UNIDADES 6,27 31,35 
25 05 PCT FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 48 x 

45 COM 4 UNIDADES 
9,94 49,70 

26 10 UND GRAMPEADOR METAL 17 CM PI 20 FLS 15,31 153,10 
27 100 UNO GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 COM 5000 3,51 351,00 
28 05 CX LÁPIS PRETO REDONDO COM 144 x 01 24,75 123,75 
29 05 CX MARCA TEXTO 12 x1 2482 124,10 
30 60 CX PAPEL OFICIO A4 10 x 1 191,39 11483,40 
31 300 UNO PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO 1,99 597,00 
32 1000 UND PASTA PLÁSTICA COM ELASTICO, TAM OFÍCIO 1,44 1.440,00 
33 1000 UND PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 2 CM 1,99 1.990,00 
34 1000 UND PASTA PLASTICA COM ELÁSTICO 4 CM 2,37 2370,00 
35 500 UND PASTA PLÁSTICA MEIO OFÍCIO COM ELÁSTICO 1,01 505,00 
36 05 UND PERFURADOR P120 FLS 23,55 117,75 
37 05 UND PORTA LAPIS/CLIPS 14,58 72,90 
38 100 PCT POST-IT C/4 38x51 BLOCOS DE 100 FOLHAS 2,97 297,00 
39 100 UND POST-IT 76X 76 C/ 100 FOLH 2,15 215,00 
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40 01 CX PRANCHETA 12 x 01 TAM OFICIO 32,34 32,34 

41 05 CX REGISTRADORA AZ 20 x 01 (LARGO) 166,98 834,90 

42 01 PCT RÉGUA CRISTAL 30 CM, 25 x 01 10,45 10,45 

TOTAL 32.477,71 
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Pela inexecução 
a defesa prévia, 

Advertência; 

da execução do objeto deste Pregão' 
injusfiticadamente; 

execução do Contrato; 
inidõneo; 

total ou pardal do objeto do Pregão, a 
aplicará licitante vencedora as seguin 

Câmara 
s sanções: 



' CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 16-CENTRO 

SANTA LUZ-BA, CNPJ N.° 13227.459/0001-74 
PODER LEGISLATIVO 

it(t.  VIST 

Multa moratória de 02% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do Contrato, 
tomando por base o valor global do respectivo lote; 

Multa de 2% (dois por cento) a partir do 160  (décimo sexto) dia. 
Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por período não superior a dois (2) anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública. 

14.3. O atraso injustificado na execução do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, 
poderá ensejar a rescisão Contratual e aplicação de multas. 

14.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, 
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial, e caso não cumprida, serão 
cobradas judicialmente. 

14.5. Compete ao Presidente do Legislativo a aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1 
e 14.2, alíneas "b, "c", "d", "e" e "f"; ao Presidente do Legislativo a penalidade de advertência, prevista no 
item 14.2, alínea "a", facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação. 

14.6. Da aplicação da penalidade prevista nos tens 14.1 e 14.2 caberá recurso, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido â autoridade superior, por intermédio da que 
praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 

14.7. As sanções previstas no item 14.2, alíneas "b", "c" e "d", poderão ser aplicadas 
conjuntamente com as demais penalidades previstas neste edital. 

DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 

15.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face 
de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

15.2. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 
ficitatório ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado 
no cumprimento do contrato. 

15.3. No caso de desfazimento de processo licitatorio fica assegurado o direito ao contraditório e 
ã ampla defesa. 

DAS AMOSTRAS: 

16.1. A Câmara Municipal reserva-se o direito de aceitar ou não os produtos ou a prestação de 
serviço, independentemente da informação contida na proposta comercial caso não atenda as 
especificações exigidas ou que sejam de qualidade inferior â proposta. 

16.2. Caso não seja (m) aprovada (s) a (s) amostra (s) do produto (s) ou a prestação de serviço, 
da empresa julgada vencedora, o Pregoeiro poderá examinar as ofertas subsequentes, verificando a 
aceitabilidade, a habilitação, na ordem de classificação determinada pela sessão dos lances, até o efetivo 
julgamento em favor da empresa vencedora, juntamente com a área demandante. 

16.3. No caso de produto (s), a (s) amostra (s) da empresa julgada vencedora ficará (ão) retida (s) 
durante o prazo de vigência do Contrato. 

16.4. As despesas referentes ao envio de amostra (s) ficam por conta exclusivamente do 
fornecedor. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, • clusive a • paração e apresentação das 
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propostas, não sendo devida nenhuma indenização aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 
documentação referente a este Pregão. 

17.2. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

17.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública de Pregão. 

17.4. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro Contrato. 

17.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
17.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior: 

A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em 
qualquer fase do pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar 
originariamente da proposta; 

Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação 
e classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o 
ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 

Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 
entendimento de suas propostas; 

17.7. Os anexos com os quantitativos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do 
instrumento de Contrato, corno se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto 
prevalecerá o ofertado em lance verbal; se houver. 

17.8. Os vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para 
assinar o instrumento de Contrato. A referida convocação será feita através de envio de fax, oficio ou e-
mail. 

17.9. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato, 
ou venha recusar-se a celebrá-lorrefirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da 
sua proposta, sujeitar-se-à as sanções cabíveis, reservando-se à Câmara Municipal de Santaluz, o direito 
de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar os 
remanescentes; 

17.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na sessão 
originária do pregão, devendo os convocados apresentar os documentos de habilitação cuja validade tenha-
se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião. 

17.11. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de 
habilitação na data da primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que 
porventura estiverem vencidos. 

17.12. Se, os licitantes remanescentes forem convidados, a assinar o Contrato no prazo fixado 
pela Comissão Permanente de Licitações, ressalvado os casos de vencimento das respectivas propostas, 
sujeitando-se as penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de 
habilitação. 

17.13. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser 
protocolados, no Setor de Licitação da Câmara Municipal, em dias uteis, no horário das 08h0Ornin as 
13h0Omin, horário local. 

17.14. Para adquirir o Edital será cobrado o valor referente a reprodução de copias no valor de 
R$. 20,00 (vinte) reais, podendo ser adquirido de forma gratuita (apresentando pen drive ou midia de CD 
para salvar o arquivo). 

17.15. Para retirar o Edital será necessário apresentar copia do documento de constituição da 
empresa, (contrato social/individual, RG e CPF dos sócios, sendo representante, apresenta documento que 
autorize a retirada do edital). Caso seja requerido por pessoa física, apresentar copia do RG e CPF, Pen 
drive ou CD. 

17.16. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de 
novas propostas ou documentação escoimadas da ca 	que oc ionaram a inabilitação ou 
desclassificação, respectivamente. ittl  
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17.17. Fica designado o foro do Município de Santaluz - Estado da Bahia, para julgamento de 
quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

17.18. As entregas serão realizadas no município de Santaluz sempre que solicitado, no horário 
mínimo de 08:00h as 13:00h. 

 

Santaluz/BA, 05 de março de 2018. 
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