
a°

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO

3 cota0es exigidas na Lei de licita<;6es. Vale destacar, similarmente, que, apds

computarmos os cartoes de CNPJ das empresas proponentes, anexamos aos autos para

celeridade e composi<;ao processual, dada a proximidade do vencimento do contrato.

Conforme resposta de fl.76, bem como demais documentos anexados, verifica-se

o atendimento aos apontamentos elencados no despacho emitido por este setor de

controle (fl.51)

Cumpre destacar que a este setor incumbe a analise dos aspectos estritamente

formais do pedido, atinentes a instruqao processual, e possui carater meramente opinativo

e naovinculante.

Sobre os aspectos formais da solicita<;ao, verifica-se a possibilidade de

prosseguimento processual, dada a existencia dos documentos essenciais necessarios a

formalizaqao do feito: contrato valido, certidoes de regularidade fiscal e trabalhista,

cotaÿoes, bem como reserva orqamentaria, atestando assim o processo devidamente

autuado, enumerado e fundamentado.

DA CONCLUSAO

Face ao exposto, conforme analise efetuada acima acerca da regularidade formal

do pedido autuado sob o n° 8257/2020, condui-se que encontra-se apto ao prosseguimento

do feito, condicionada a inclusao do valor da renovate* na declaraqao de adequaqao

orqamentaria, bem como da aplicaqao do carimbo do ordenador de despesa (fl.77).

Encaminhem-se os autos h Sefaz para atendimento da condicionante acima

descrita, e apos, ao Gapre para coleta das subscribes no Pedido de autorizaqao de

despesa, fl. 50, devendo ser remetidos em seguida, a Procuradoria Geral do Municipio para

a competente analise juridica do pedido.

Em 06 de agosto de 2020.

Nayane Alves de Carvalho Santos

Assessora Especial
Controladoria Geral do Municipio

\

Ciente. \ 1

Procedÿseÿsolicitado.

Laurope Frelras/BA, 06 de agosto de 2020.

Apio vinaj
Controlador Geÿl do Municipio
Prefeitura-Milnicipal de Lauro de Freitas/BA

:imento
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COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO CADASTRAL

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral

Cidadao,

Confira os dados de Identificagao da Pessoa Jurfdica e, se houver qualquer divergence, providencie junto a RFB a sua

atualizagao cadastral.

A informagao sobre o porte que consta neste comprovante e a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

£ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURlDICA

DATADE ABERTURA

06/09/2004
NUMERO DE INSCRIQAO
06.984.737/0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARtAL

TEMPO TRANSPORTES EIRELI

PORTETITULO DOESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)

TEMPO TRANSPORTES ME

CODIGO E OESCRIQ AO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

49.29-9-01 - Transporte rodoviSrio coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

COOIGO E DESCRIQXO DAS ATIVIDADES ECON0MCAS SECUNOARIAS

38.11-4-00 -Coleta de residuos nSo-perigosos
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgio

49.23-0-02 - Servigo de transporte de passageiros - locagio de autombveis com motorists
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviirio coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e

intemacional
49.30-2-01 - Transporte rodoviirio de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, municipal.

56.20-1-01 -Fomecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-04 - Fomecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
73.19-0-01 - Criagfo de estandes para feiras e exposigdes
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade n§o especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locaglo de automdveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de mdquinas e equipamentos para construgflo sem operador, exceto andaimes

79.12-1-00 - Operadores turisticos
90.01-9-02 - Produglo musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorizagio e de iluminagfio
90.01-9-99 - Artes cinicas, espeticulos e atividades complementares nAo especificadas anteriormente
93.29-8-99 - Outras atividades de recreagio e lazer nlo especificadas anteriormente

I C6DK30E0ESCRigAoDANATUREZAJURiDICA
230-5 - Empress Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresiri

NUMERO COMPUEMENTO

QUADRAC LOTE 16 LOTEAMENTO
JARDIM METROPOLE

! LOGRADOURO

R EDMUNDO JOSE DOS REIS 216

MUNICIPIO
LAURO DE FREITAS

UFBAIRRO/DISTRITO

ITINGA
CEP

BA42.738-885

TELEFONE

(71)3379-3358
I ENDEREQO ELETRONICO

EFLEGAL@HOTMAIL.COM

ENTE FEDERATIVA)RESPONSAVEL (EFRT

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL

06/09/2004
SITUAQAO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

DATA DA SITUAQAO ESPECIALSITUAQAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1 863. de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/08/2020 as 11:05:05 (data e hora de Brasilia). P£gina: 1/1

Q IMPRIMIR*0 V0LTARO CONSULTAR QSA

A RFB agradece a sua visita. Para informagoes sobre polftica de privacidade e uso, clique aqui.

10/08/2020 1 1 :05I of 2
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COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO CADASTRAL

Parceiros Servicos CNPJPasso a passo para o CNPJ Consultas CNPJ EsMsticas

0 2018 PORTAL DA REDESIM Todos dtrertos leservados
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COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO CADASTRAL

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral

Cidadao,

Confira os dados de Identificagao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergence, providencie junto a RFB a sua

atualizagao cadastral.

A informagao sobre o porte que consta neste comprovante e a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

* CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

NUMERODE INSCRigAo
08.348.381/0001-77
MATRIZ

DATADEABERTURA

16/08/2006COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

ASA BELA TRANSPORTES E TURISMO EIREU

TiTULODO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA) PORTE

ME

CODIGOE DESCRICAOOAATlÿDADE ECONOMIC A PRINCIPAL

49.23-0-02 - Servigo de transporte de passageiros - iocagao de automdveis com motorista

CODIGO E DESCRigfo DAS ATMDADES ECON6MICAS SECUNDARIAS

79.11-2-00 - Agincias de viagens
77.32-2-01 - Aluguel de miquinas e equipamentoa para construgio sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras miquinas e equipamentos comerciais e industrials nlo especificados anteriormente, sem
operador
38.11-4-00 - Coleta de residuos nio-perigosos
47.32-6-00 - Comircio varejista de lubrificantes
36.00-6-02 -Distribuigio de igua por caminhdes
52.23-1-00 - Estacionamento de veiculos
78.30-2-00 - Fomecimento e gestao de recursos humanos para terceiros
77.11-0-00 - Locagio de automdveis sem condutor
77.19-5-01 - Locagio de embarcagfies sem tripulagio, exceto para fins recreativos
78.20-5-00 - Locaglo de mio-de-obra temporiria
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM
52.50-8-04 - Organizagio logistica do transporte de carga
29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperaglo de motores para veiculos automotores
45.20-0-04 - Servigos de alinhamento e balanceamento de veiculos automotores

45.20-0-02 - Servigos de lantemagem ou funilaria e pintura de veiculos automotores
45.20-0-03 - Servigos de manutengio e reparagio elitrica de veiculos automotores
45.20-0-01 - Servigos de manutengio e reparagio mecinica de veiculos automotores

43.99-1-04 - Servigos de operagio e fomecimento de equipamentos para transporte e elevagio de cargas e pessoas para
uso em obras

C6DIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JURIOICA
230-5 - Empress Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresiri

NUMERO COWLEMENTOLOGRADOURO

R MARIA QUITERIA 179

MUNICIPIO

LAURO DE FREITAS
CEP BAJRRO/DISTRITO

ITINGA
UF

42.700-130 BA

TELEFONE

(71)3244-7742
ENDERECO ELETR0NICO
GERENCIA@ASABELA.COM

ENTE FEDERATIVE)RESPONSAVEL (EFR)

SITUAQAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DASITUAgAO CADASTRAL

16/08/2006

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

DATA DA SITUAgAO ESPECIALSITUAgAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863. de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/08/2020 as 11:03:52 (data e hora de Brasilia). Pÿgina: 1/2

I of 3 10/08/2020 1 1:04
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA* DATA OE ABERTURA

16/08/2006COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

NUMEROOE INSCRICto
08.346.381/0001-77
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

ASA BELA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI

COOIGO E DESCRIQAODAS ATIVIDADES ECONdMICAS SECUNDARIAS
52.29-0-02 - Servigos de reboque de veiculos
50.99-6-01 - Transporte aquavi&rio para paseeioa turfsticos
49.24-8-00 - Transporte escolar
50.11-4-02 - Transporte maritimo de cabotagem - passageiros
50.91-2-01 - Transporte por navegsglo de travessia, municipal
50.22-0-02 - Transporte por navegagio interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e
intemacional, exceto travessia
49.22-1-02 - Transporte rodoviirio coletivo de passageiros, com itiner&rio fixo, interestadual

49.22-1-01 - Transporte rodoviirio coletivo de passageiros, com itineririo fixo, intermunicipal, exceto em regiSo

metropolitana
49.21-3-01 - Transporte rodoviirio coletivo de passageiros, com itinerftrio fixo, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviirio coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e

intemacional
49.29-9-01 - Transporte rodoviirio coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodovtfrio de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e
intemacional
49.30-2-01 - Transporte rodoviirio de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, municipal.
49.50-7-00 - Trens turisticos, telefiricos e similares

C6D1GO E DESCRI?AoDA NATUREZA JURlDICA

230-5 - Empress Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresiri

NUKCRO COMPLEMENTOLOGRADOURO

R MARIA QUITERIA 179

UFMUNIClPIO
LAURO DE FREITAS

BAIRRO/DISTRITO

ITINGA
CEP

BA42.700-130

TELEFONE

(71)3244-7742
ENDERECOELETRGNICO
GERENCIA@ASABELA.COM

pENTE FEDERAT1VO RESPONSAVEL (EFR)

DATA DA SITUACAO CADASTRAL

16/08/2006
SITUAQAO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVD DE SITUACAO CADASTRAL

DATA DA SITUAQAO ESPECIALSITUAgio ESPECIAL

C0NSULTAR QSA i *D V0LTAR I ©IMPRIMIR

Emitido no dia 10/08/2020 ds 11:03:52 (data e hora de Brasilia).

A RFB agradece a sua visita. Para informapdes sobre poh'tica de privacidade e uso, clique aqui.
P£gina: 212

Consultas CNPJ Servigos CNPJEstatisticas ParceirosPasso a passo para o CNPJ

10/08/2020 11:042 of 3
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COMPROVANTE DE INSCRKJAO E DE SITUAQAO CADASTRAL

0 2018 PORTAL DA REOESIM. Todos direitos resetvados.
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PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

-v,637
%

COWAMOU fttiia

DECLARAQAO DE ADEQUAgAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgamentarios

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 08.257 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tambem, que a despesa, abaixo identificada, tern adequagao com a Lei

Orgamentaria de 2020 (LOA) com o Plano Plurianual 2018/2021 no. 1.718, 20/12/2017 (PPA) e

com a Lei de Diretrizes Orgamentarias no. 1.796, de 15 de julho de 2019 (LDO) e nao

ultrapassara os limites estabelecidos para o exerclcio financeiro de 2020, estando em

Ml conformidade com as disposigoes da Lei Municipal n°. 1.845, de 27 de dezembro de 2019 (LOA),

com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar Federal n° 101,

de 04 de maio de 2000 (LRF), especialmente quanto as normas dos artigos 16 e 17.

•identificagao da Despesa: Renovagao do contrato no. 076 de 2017 com a empresa Montes

Claros Transportes e Servigos Ltda, que tern como objeto locagao de velculos tipo pesado, para

o perlodo de 04 (quatro) meses (agosto ate dezembro de 2020), no montante de R$ 103.533.32

(cento tres mil, quinhentos trinta tres reais e trinta e dois centavos), para atender os servigos

prestados na secretaria da SESP, no Municlpio de Lauro de Freitas - Ba.

Dotagao Orgamentaria: 0800 - SESP - Atividade: 2.163 -El. Despesa: 33.90.39 - Fonte de Recurso

- 00 -Tesouro.

DECLARO, enfim, que as informagoes e documentos existentes neste protocolado estao de

acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas esferas

civil e penal, em especial no que tange ao disposto na Lei Federal n° 8.429, de 02 de junho de

1992, podendo o protocolado seguir o seu tramite administrative.

i
Ailton Florencio dps Santos
Secretana Municipal de Admimstracao
PMLF SEl -

Lauro de Freitas, 06 de Agosto de 2020.

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura Ciente,

l QS
CELENE DINIZ M. ROCHA

Cadastro n°. 46.435

Coordenadora de ExecugSo Orgamentaria - SEFAZ



mm MUNICIPIO DE v"
LAURO DE FREITAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8257/2020

ASSUNTO: RENOVAgAO CONTRATUAL

PASTA INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIAL DE SERVigOS PUBLICOS

DESPACHO

Trata-se de pedido de renovaÿao do contrato n° 076/2017, cujo objeto e a

locatjao de velculos pesados, nos termos do art. 57, II, da Lei de Licitagoes.

Entretanto, observou-se, as fls. 31/33, contrato de loca<?ao de um dos velculos,

firmado entre a empresa contratada pelo Municlpio e uma pessoa juridica estranha ao contrato

administrativo em tela, configurando subcontrata?ao.

Nessa senda, a Lei n° 8666/93 disciplina, em seu art. 72, que o “contratado, na

execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera

subcontratar partes da obra, servigo ou fornecimento, ate o limite admitido, em cada caso,

pela Administragao. ”

E, como nao foi verificado o limite adotado pelo Municipio, devolvo os autos

para que a SESP junte o edital convocatorio do processo administrativo n° 2227/2017, que

acarretou o presente contrato.

Sendo assim, encaminhem-se os autos a SESP para providencias. Apos

cumprimento, favor retomar a Procuradoria.

Lauro de Freitas (BA), 06 de agosto de 2020.

RAPHAEL GUIMARAES
Procurador do Municipio

Pagina 1de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS CADASTRADO
SIGAESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPALDELAURO DEFREITAS

PROCESSODE LICITACAO

COMISSAO PERMANENTE DELICITAgAO

PREGAO PRESENCIAL-N”015/2017.
Processo Administrative -N° 02227/2017.

Modalidade: Pregao Presendal

da Publicagao: 27/06/2017.

Contratagao de Empresa Especializada na Prestagao de Servigos dc Locagao de Veiculos do Tipo Pesado, com no

maximo 05 (cinco) anos de uso, a fim de atender as necessidadcs da Secretaria Municipal de Servigos Publicos — SESP,

conforme os Modelos e as Especificagoes constantes da Planilha Descritiva e no Termo de Referenda, no Edital.Requisitado

pela Secretaria Municipal de Administragao.

Licitantes Concorrentes: FerrariLeal Construgao Instalagao e Servigos Ltda. -ME.

Ultra Locagoes e Servigos Ltda. -ME.

PJ Construgoes e Terraplanagem Ltda.

Aquidaban Locadora de Equipamentos Ltda.-EPP.

TBahia Transportes Eireli-ME.

Tracon Transportes Especializados Locagao e Construgao Eireli -EPP.

Planetario Servigos Logistica, Transportes, Turismo e Comerdo Eireli -ME.

Montes Claros Transportes e Servigos Ltda. -ME.

MSC Transportes Ltda.

Construgoes e Transportes GS2Ltda. -ME.

Prazo de Entregas das Propostas de Pregos e Documentagoes de Habilitagao: 10/07/2017.

Hora: 09:00 horas.Julgamento Dia: 10 de julho de 2017.

iLicitante Vencedora: Montes Claros Transportes e Servigos Ltda. -ME.

'ÿValor da Vencedora: R$ 310.599,96 — (trezentos e dez mil, quinhentos noventa e nove reals e noventa c sets centavos).

Perlodo de Vigencia: Sera de 12 (doze) meses.

A COMISSAO DE LICITAgAO, instituida pela PORTARIA N° 002 de 11de Janeiro de 2017.

Fernanda Borges Soares
Pregoeira

Luciana Brito Bispo Nascimento
Equipe de Apoio

Rafaella ValenteDi Andrade

Equipe de Apoio

/

<b!>-



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASHty r-.uHt lAMOk «M ostia '
f

FOLHA DE INFORMACAO DE PROCESSO PROCESSO N9 08257 DE 2020 FOLHA N2 90

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVlpDS PUBLICOS - SESP

PARA: PGM - DISTRIBUigAO DE PROCESSOS

ASSUNTO: RENOVACAO CONTRATUAL

SEGUE DOCUMENTO SOLICITADO.

ATENCIOSAMENTE

AYLpDN ROCHA SANTOS

21/08/2020

ADMINISTRATE

MAT. 52691



>0M MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITASMgg5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8257/2020

ASSUNTO: RENOVAgAO CONTRATUAL

PASTA INTERESSADA: SECRETARLA MUNICIAL DE SERVigOS PUBLICOS

DESPACHO

Tendo em vista a resposta insuficiente da SESP, pelo fato (acredita-se) da Pasta

nao ter a documenta9ao requisitada, encaminhem-se os autos ao Setor de Compras da SECAD

para que junte, por gentileza, o edital publicado do Processo Administrativo n° 2227/2017.

Apos juntada, favor retomar a Procuradoria.

Lauro de Freitas (BA), 06 de agosto de 2020.

RAPHAEL GUIMARAES
Procurador do Munidpio

Pagina 1 de 1
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M%,
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL - N° 015/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 02227/2017

O MUNIClPIO DE LAURO DE FREITAS, atraves da COPEL - COMISSAO DE PERMANENTE DE

LICITAQAO, e da Pregoeira, designada pela Portaria N° 002/2017, considerando o que consta dos autos do

Processo Administrativo N° 02227/2017 de interesse da Secretaria Municipal de Servipos Publicos toma

publico, para conhecimento dos interessados, que realizara Licitapao na modalidade PREGAO

PRESENCIAL, tipo MENOR PREQO GLOBAL, que sera regida pela Lei Federal N° 8.666/93, Lei Federal N°

10.520/02, Decreto Municipal N° 2.355/2005 e Lei Complementar N° 123/06 visando a CONTRATAQAO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE LOCAQAO DE VEICULOS DO TIPO

PESADO, COM NO MAXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS PUBLICOS - SESP, CONFORME OS MODELOS E AS

ESPECIFICAQOES CONSTANTES DA PLANILHA DESCRITIVA E NO TERMO DE REFERENCIA, NESTE

EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO. Comunica que recebera

os envelopes de “Proposta de Prepos” e “Documentos de Habilitapao” no dia 10 de julho de 2017 as 09:00

horas. No caso de impedimento da realizapbo do Certame Licitatbrio naquela data, o mesmo devera ocorrer

no primeiro dia util posterior ao fato que ensejou o impedimento da realizapbo do Certame Licitatbrio.

A Abertura da Sessao inicial do Processo Licitatbrio acontecerb na Comissao Permanente de

Licitapao da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, localizada na Prapa Martiniano Maia - N° 25 - 1° Andar

- Sala 02 - Centro - Lauro de Freitas/ Bahia - CEP 42.700-000.

1. DA REGENCIA LEGAL

1.1. Lei Federal N° 8.666/93 e Alterapbes;

1.2. Lei Federal N° 10.520/02 e Alterapbes;

1.3. Decreto Municipal N° 2.355/2005;

1.4. Lei Complementar N° 123/06 e Alterapbes;

1.5. Demais disposipbes contidas neste Edital.

2. DO OBJETO DE LICITACAO

2.1. O presente Pregao Presencial tern por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAQAO DE SERVIQOS DE LOCAQAO DE VEICULOS DO TIPO PESADO, COM NO MAXIMO 05

(CINCO) ANOS DE USO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SERVIQOS PUBLICOS - SESP, CONFORME OS MODELOS E AS ESPECIFICAQOES CONSTANTES

DA PLANILHA DESCRITIVA E NO TERMO DE REFERENCIA, NESTE EDITAL REQUISITADO PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO.

2.2. As despesas resultantes desta licitapao correrbo atraves da rubrica orpamentaria:
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3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO E DA FORMA DE APRESENTACAO DOS

ENVELOPES

3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preambulo deste Edital, para a realizagao desta

Licitagao, deverSo entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Pregos - (Envelope “A”) e os

Documentos de Habilitag§o - (Envelope “B") devidamente fechados e indevassaveis, rubricados no seu

fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREQOS

PREGAO PRESENCIAL N° 015/2017

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

DATA E HORARIO DE ABERTURA

ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS PARA HABILITAQAO

PREGAO PRESENCIAL N° 015/2017

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

DATA E HORARIO DE ABERTURA

3.2. A declaragao do licitante dando ci£ncia de que cumpre plenamente os requisitos de Habilitagao

constantes do Edital, conforme Anexo III, devera ser apresentada por fora do Envelope N° 01 Proposta de

Pregos, juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento, conforme item 04.

3.3. Requisitos para apresentagio da(s) Propostas Pregos, se nao obedecidas, ir§o determinar a

desclassificagao do licitante:

3.3.1. As propostas comerciais de licitag§o deverao obrigatoriamente ser impressas por meio eletronico ou,

na falta do mesmo, devem ser datilografadas obedecendo alguns requisitos basicos:

a) Serem impressas em papel timbrado da empresa licitante;

b) Serem datadas do dia da entrega dos envelopes;

c) Ser transcrito o objeto da licitagao de forma clara e precisa;

d) Conterem a marca do produto ofertado.

3.3.2. Quanto ao prego do produto ou servigo:

a) Ser impresso em algarismo e por extenso;

b) Para servigos, conter planilha de formagao de prego;
2
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c) Declaraglio de Inclusao de Impostos.

3.3.3. Conter as seguintes informagoes adicionais:

a) Validade da Proposta;

b) Prazo de Garantia;

c) Dados Banc£rios;

d) Declaragoes solicitadas neste Edital.

3.4. Poderao participar deste Pregao Presencial quaisquer licitantes que:

a) Detenham atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitagao;

b) Atendam os requisitos minimos de classificagao das propostas exigidos neste Edital;

c) Comprovem possuir os documentos de Habilitag§o requeridos no Item 6 - Documentagao de

Habilitagao.

3.5. Nao poderao participar deste Pregao Presencial:

a) Consorcio de empresas;

b) Empresas que estao sob processo de falencia.

c) Empresas estrangeiras que nao funcionem no pais;

d) Aqueles que tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragao Publica ou

punidos com suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragao Municipal;

e) Sejam servidores ou dirigentes de org3o ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

3.6. Estarao impedidas de participar desta licitagao as empresas que apresentem mais de uma proposta;

3.7. Toda e qualquer documentagSo emitida pela empresa deverd ser datada e assinada por seu

representante legal, devidamente qualificado e comprovado;

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O proponente devera se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por meio de um

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento

licitatorio, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes,

identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalents como, por exemplo, a

Carteira Nacional de Habilitagao - CNH (A CARTEIRA DE IDENTIDADE OU CARTEIRA NACIONAL DE

HABILITAQAO DEVEM SER APRESENTADAS EM COPIA AUTENTICADA);

4.1.1. Tratando-se de Representante legal, devera apresentar copia do Estatuto Social, Contrato Social ou

outro instrumento de constituigao, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir

obrigagoes em decorrencia de tal investidura;
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4.1.2. Tratando-se de Procurador devera apresentar Procuragao Publica ou Particular, com firma

reconhecida, acompanhado de Contrato Social, Estatuto Social ou outro instrumento de constituigao que

comprove assinatura dos Socios, do qual constem poderes especificos para formular lances, negociar

pregos, interpor recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao Certame, em nome do proponente;

4.1.3. Considerar-se-a ausente a licitante cujo preposto nSo detenha procuragao especifica ou delegagao de

poderes de representagao especifica;

4.1.4. Os documentos de credenciamento serao retidos pela Pregoeira e Equipe do Preg§o e juntados aos

autos do Processo;

4.2. Tratando-se de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, devera ser apresentada, por ocasiao

do credenciamento, declaragao de que a licitante se enquadra nas previsoes da Lei Complementar N°

123/06;

4.2.1. A falsidade ideologica ou material na declaragao, objetivando os beneficios da referida Lei

Complementar, caracterizara o crime previsto no Artigo 299 do Codigo Penal, sem prejuizo de outras penas

e sangoes correspondentes;

4.3. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante;

4.4 Os documentos de Credenciamento passarao a compor o processo;

4.5. Os documentos para exigidos nos itens 4.1., 4.1.1. e 4.1.2 deverao ser apresentados em cbpia

autenticada por Cartdrio competente ou por Servidor da Comissao Permanente de Licitagao da Secretaria

Municipal de AdministragSo, mediante a apresentagao dos originais, para confer§ncia e autenticacao 24

(vinte quatro) horas antes da abertura do Certame.

5. DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO PRESENCIAL

ABERTA A SESSAO PUBLICA, OS INTERESSADOS APRESENTARAO INICIALMENTE A PREGOEIRA

OU A SUA EQUIPE DE APOIO, DECLARAQAO, DANDO CIENCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE

OS REQUISITOS DE HABILITAQAO CONFORME MODELO ANEXO III.

5.1. A Sessao Publica do Pregao Presencial serÿ realizada no local, data e horario indicados no preambulo

deste Edital. sendo recomendavel a presenga dos participates 15 (quinze) minutos antes do horario

previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-a de acordo com o roteiro estabelecido neste Capitulo;

5.2. Aberta a Sessio Publica pela Pregoeira nao mais serao admitidos novos proponentes;

5.3. Identificageio e credenciamento de 01 (urn) representante por empresa, na forma do item 4.3 deste

Edital;

5.3.1. Os Documentos de credenciamento passarao a compor o processo;

5.4. Recolhimento dos envelopes "Proposta de Pregos" e "Documentos de Habilitag§o";

5.5. Abertura dos envelopes "Proposta" e leitura, em voz alta, dos pregos cotados;

4
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5.6. Analise, desclassificapao das Propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e

classificapSo das Propostas que estejam em consonancia com o exigido;

5.6.1. Na classificapao das Propostas, serao considerados, para fins de apurapao do Menor Prepo, os custos

acessorios e encargos tributaries incidentes sobre o prepo do objeto ora licitado;

5.7. Indicapao dos licitantes que participarao da rodada de lances verbais;

5.7.1. Das rodadas de lances verbais participar£ o licitante que ofertar o Menor Prepo e todos os demais

cujas Propostas de prepos situarem-se no limite de ate 10% (dez por cento) acima do Menor Prepo;

5.7.2. Nao havendo pelo menos 03 (tres) ofertas nas condipdes definidas no subitem anterior, na rodada de

lances verbais participarao as empresas ofertantes das 03 (trSs) melhores Propostas, quaisquer que tenham

sido os prepos oferecidos;

5.8. Rodadas de lances verbais serao repetidas quantas vezes considerar necessario a Pregoeira;

5.8.1. A convocapao para a oferta de lances, pela Pregoeira, tera como referencial os valores ofertados,

iniciando-se com a empresa ofertante do maior prepo e finalizando com a ofertante do Menor Prepo,

devendo o lance ofertado cobrir o de Menor Prepo. O primeiro lance verbal da Sessao Publica devera cobrir

o valor da Proposta escrita de Menor Prepo. A cada nova rodada sera efetivada a classificapao momentanea

das Propostas, que definir£ a sequ£ncia dos lances seguintes;

5.8.2. O licitante que nao apresentar seu lance na forma indicada no subitem 5.8.1, quando convocado pela

Pregoeira, sera excluido da etapa de lances verbais e serd mantido o ultimo prepo apresentado para efeito

de ordenapao das Propostas;

5.8.3. Ordenamento das empresas por prepo;

5.8.4. Analise da Proposta de Menor Prepo, no que tange a sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor,

devendo a Pregoeira decidir motivadamente a respeito;

5.8.5. Negociapao direta com o proponente de menor cotapao, para a obtenpao de melhor prepo, se for o

caso, quando podera ser feita contraproposta;

5.8.6. Verificapao das condipoes de Habilitapao do licitante que apresentar a Proposta de Menor Prepo,

passando para a analise da subsequente, observada a ordem de classificapao, caso o primeiro nao atenda

as exigencias Editalicias, ate a apurapao de Proposta que corresponda ao exigido;

5.8.7. Aclamapao do licitante vencedor;

5.8.8. Vistos e rubricas, pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas

participantes, em todas as Propostas, nos Documentos de Habilitapao do vencedor e nos envelopes de

Habilitapao remanescentes.

5.8.9. Manifestapio dos demais licitantes quanto a intenpao de recorrer, devidamente motivada, se houver

manifestapao positiva nesse sentido;

5.8.10. Adjudicapao do objeto ao vencedor;
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5.8.11. Fechamento e assinatura da ata da reuniao pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos

representantes dos licitantes;

5.8.12. Devolug3o dos envelopes "Documentos de Habilitag3o" dos licitantes remanescentes, 3 exceg3o dos

relativos aos 2° e 3° classificados na ordem crescente dos pregos propostos, que ficarSo retidos ate

assinatura do Contrato pelo licitante vencedor;

5.8.13. No caso da Sess3o Piiblica do Preg3o, em situagSo excepcional, vir a ser suspensa antes de

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarSo sob a guarda

da equipe de apoio e serao exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sess3o Publica

marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

6. DAS PROPOSTAS DE PRECOS- ENVELOPE “A”

6.1. A proposta de pregos devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada,

preferencialmente em papel timbrado ou impresso da licitante, em uma via, sem emendas, rasuras,

entrelinhas ou ressalvas, datada, contendo prego unitario e global em algarismos e por extenso, em

moeda corrente do pais (R$), com apenas duas (2) casas decimais, devendo a ultima folha ser assinada e

as demais rubricadas pelo representante legal da licitante e incluira:

a) Valor global do fornecimento, em algarismos e por extenso, fixo e irreajustavel, expresso em moeda

corrente nacional com, no maximo, duas casas decimais, devendo o prego incluir todas as despesas com

transporte, encargos fiscais, comerciais, previdenciarios e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao

objeto licitado:

b) Cotagao do valor unit3rio, em real, para cada item cotado; em caso de diverg£ncia entre os valores

expressos em algarismos numericos e escritos divergentes, vigorara o valor por extenso:

b.1) Nos pregos propostos j3 deverSo estar incluidas todas as despesas com taxas, impostos e quaisquer

outros acr6scimos;

b.2) Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de pregos ou quaiquer outra condig3o que induza o

julgamento a ter mais de urn resultado;

b.3) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente

cotados, ser3o considerados como inclusos nos pregos, n3o sendo considerados pleitos de acr3scimos, a

esse ou a quaiquer titulo, devendo o respectivo servigo ser prestado a Prefeitura Contratante sem dnus

adicionais:

c) Prazo minimo de validade da Proposta e de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reuni3o do Preg3o

Se na Proposta n3o constar prazo de validade, subentender-se-a de 60 (sessenta) dias;

6
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d) Os pagamentos serao efetuados em ate 30 (trinta) dias, apos a protocolizagSo da Nota Fiscal/Fatura que

devera ser atestada pelo fiscalizador competente. Na data da apresentagao da fatura o contratado devera

estar de posse das certidoes em plena vigencia;

e) Declaragao do licitante que atende todas as caracteristicas minimas descritas no objeto licitado, conforme

planilha e condigoes integrante do Termo de Referenda, sob pena de no caso do nao atendimento das

mesmas, serem aplicadas todas as sangoes cabiveis;

f) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente

cotados, serao considerados como inclusos nos pregos, n§o sendo considerados pleitos de acrescimos, a

esse ou a qualquer titulo, devendo o respectivo servigo ser prestado a Prefeitura, ora Contratante, sem onus

adicionais;

6.2. Apos a apresentagao na sua Proposta n§o cabe desistdncia, salvo por motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pela Pregoeira.

6.3. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigences do presente Edital e seus

Anexos, caso sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

7.1. Abertas ds Propostas, a Pregoeira classificara o proponente que apresentar a Proposta de MENOR

PREQO GLOBAL e as demais em valores sucessivos em ate 10% (dez por cento), relativamente a de

Menor Prego,

7.2. Quando nao forem verificadas, no minimo, 03 (tres) Propostas de Pregos nas condigoes do item acima,

a Pregoeira classificara todas as Propostas, ate o maximo de tres, incluindo a de Menor Prego, quaisquer

que sejam os pregos oferecidos nas Propostas escritas;

7.3. Aos proponentes classificados, sera dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da Proposta classificada de Maior Prego;

7.4. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, sera excluido

da etapa de lances verbais, mantendo-se o ultimo prego apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenagao

das Propostas;

7.5. Caso nao se realizem lances verbais, serao verificados a conformidade entre a Proposta escrita de

Menor Prego e o valor estimado para a contratagao;

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as Propostas, a Pregoeira examinara a

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

7.7. Sendo aceitavel a Proposta de Menor Prego, sera aberto o envelope contendo a Documentagao de

Habilitagao do licitante que a tiver formulado, para confirmagao das suas condigdes habilitatorias;
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7.8. Constatado o atendimento pleno 3s exigences EditaKcias, sera declarado o proponente vencedor,

sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos;

7.8.1. Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender £s exig§ncias habilitatorias, a Pregoeira

examinara a oferta subseqiiente, verificando a aceitabilidade e procedendo a habilitagao do proponente, na

ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma Proposta que atenda a todas as

exig§ncias, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital

e seus Anexos;

7.8.2. Nas situagoes previstas nos subitens 7.4., 7.5. e 7.8., a Pregoeira podera negociar diretamente com o

proponente para que seja obtido prego melhor;

7.9. A Proposta sera de exclusiva responsabilidade da licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear

qualquer alteragao, sob alegagao de erro, omissSo ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for

classificada na Sessao Publica do Pregao Presencial para ofertar lances verbais, podera faz§-lo na forma e

oportunidade previstas neste Edital;

7.10. A licitante vencedora devera no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalizagao e

definigao da Proposta efetuada por lances na Sessio Publica do Pregao do Presencial, entregar por

escrito, Proposta definitiva e detalhada de pregos, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a

segunda colocada;

7.11. Em caso de divergence entre informagoes contidas em documentag§o impressa e na Proposta

especifica, prevalecerao as da Proposta;

7.12. Da reuniao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serio registradas as ocorrencias relevantes e que,

ao final, devera obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s);

7.13. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital e seus Anexos.

8. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO -ENVELOPE “B”

8.1. Documentos Relativos a Habilitagao Juridica:

a) Registro comercial, no caso de Empresa Individual;

b) Ato Constitutive, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6.404/76 ou Contrato Social

em vigor e Alteragoes, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e,

no caso de sociedades por agoes, acompanhado de Documentos de eleigao de seus administradores;

c) Inscrigilio do Ato Constitutive, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercicio;

d) Decreto de Autorizagao, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais, e ato

de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo org§o competente, quando a atividade assim o

exigir.
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8.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrigito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -CNPJ;

b) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) CND/ Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS (Certidao Negativa de Debito ou positiva com efeito de

negativa com a Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuigoes Previdenciarias e

de Terceiros (INSS);

d) Certidao Negativa ou positiva com efeito de negativa de Debitos Estaduais e Municipais, este ultimo do

domicilio ou sede da empresa;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) demonstrando

situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;

f) Prova de regularidade junto a Justiga do Trabalho (CNDT) - Certidao Negativa ou positiva com efeito de

negativa de Debitos Trabalhistas, nos termos do Titulo Vll-A da CLT;

g) As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentagao exigida para

efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta aoresente alauma restricao;

h) Se alguma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e haja alguma restrigao

quanto a regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial

corresponded ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrog£veis por

igual periodo a criterio da Administragao Publica, para regularizagao da documentagao, pagamento ou

parcelamento do d6bito e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativa;

i) A nao regularizagao da documentagao no prazo acima previsto, implicara decadencia do direito, sem

prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a

Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do

Contrato, ou revogar a licitagSo.

8.3. Documentos Complementares

a) Anexo 111- Declaragao de Atendimento dos Requisites de Habilitagao;

b) Anexo V-Modelo de DeclaragSo de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituigio

da Republica Federativa do Brasil.

8.4. Documentos Relativos a Qualificagao Tecnica

8.4.1. Certidao ou Atestado, fornecido(s) por Pessoa(s) Juridica(s) de direito publico ou privado, que

comprove ter a licitante fornecido produtos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o

objeto da presente Licitag§o, juntamente com a apresentagao de copia(s) da Nota(s) Fiscal(is)
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correspondente(s), ambos referentes ao ramo de atividade do fornecimento dos produtos objeto desta

licitagbo:

a) A Certidbo ou Atestado apresentada(s) podera(ao) ser diligenciado(s) de acordo com o Paragrafo 3° do

Art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alteragoes posteriores;

b) Serao aceitos atestados compativeis e pertinentes aqueles especificados no objeto deste Edital, em um

ou mais Contratos, conforme dispoe o § 3° do Art. 30 da Lei N° 8.666/93 e alteragoes posteriores.

8.4.2. Registro ou Inscrigbo na entidade Profissional competente.

8.4.3 Os Documentos exigidos para Habilitagbo deverbo ser apresentados em cdpia autenticada por Cartbrio

competente ou por Servidor da Comissao Permanente de Licitagbo da Administrate, mediante a

apresentagao dos originais, para conference e autenticagao 24 (vinte quatro) horas antes da abertura do

Certame.

8.5. Qualificagao Econdmico-Financeira

8.5.1. Certidbo Negativa de Falbncia e Recuperagao Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa

juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicile da pessoa fisica, conforme o caso. A data de

expedigao da certidbo deverb ser de ate 30 (dias) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitagao;

8.5.2. Balango Patrimonial e Demonstragoes Contabeis do ultimo exercicio social, jb exigiveis e

apresentados na forma da Lei (com indicagao do N° do Livro Dibrio, numero de Registro na Junta Comercial

e numeragao das folhas onde se encontram os langamentos) que comprovem a boa situagao financeira da

empresa. Os mesmo deverbo estar assinados pelo Contabilista (registrado no Conselho Regional de

Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa. As assinaturas deverbo estar devidamente

identificadas, sendo obrigatbria a aposigbo do DHP (Declaragao de Habilitagao Profissional) do Contador,

consoante disposto no CFC 871/2000;

8.5.3. A comprovagao de Capital Social ou Patrimonio Liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor

estimado da contratagbo, correspondente a R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais).

8.6. Serb Inabilitado o licitante

a) que nao atender as condigoes deste Edital;

b) contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente a fase de habilitagao, fato com ela

relacionado e que enseje Inabilitagbo.

9. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO
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