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PREGAO PRESENCIAl N° 002/2016
PRESTA<;AO DE SERVI<;OS GAAFICOS

REPETI<;AO

DATA DE ABERTURA: 11 DE lULHO DE 2016, As 9H

...
"iii'

LOCAL: Ru. Territ6rio do Guapore, n.o 218, CEP 41830-520, Pituba - Salvador/BA

o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU-BA, mediante
Pregoeira designada peJa Portaria de nO001/2016, de 11 de janeiro de 2016, tendo em vista a
necessidade de alterac;:ao do Edital, toma publico que realizara licitac;ao na modalidade de
PREGAO PARA REGISTRO DE PREC;OS, na forma PRESENCIAL, do TIPO MENOR
PREC;O POR ITEM, destinada a contratac;:ao de empresa especializada em prestac;:ao de
servic;os graficos, induindo todo 0 material e mao de obra, para atender as necessidades do
CAU-SA, mediante as condic;oes estabelecidas neste Edital e seus anexos, e em conformidade
com a Lei nO 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreta nO3.555, de 08 de ag05to de 2000,
Decreta nO. 7.892, de 23/01/2013, Decreta nO 8.250, de 23/05/2014, Lei Complementar 123,
de 2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, pelo Decreto nO
8.538/2015, e sujeitando-se, no que couber, as disposic;5es da Lei nO 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e alterac;5es posteriores.

1. DO OBlETO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Constitui objeto do presente Pregao Presencia I a contratac;ao de empresa especializada em
PRESTA<;AO DE SERVIC;;:OSGRAFICOS, para execU(;ao dos servic;os de impressao e
acabamento de materiais graficos, inciuindo todo material e mao de obra necessarios para
atender as necessidades do CAU-BA.

As especificac;5es e condic;5es de exeCUC;aodos servic;:os estao descritas no Termo de
Referencia (Anexo I) deste instrumento convocatorio e devera ser observado pelas
licitantes quando da elaborac,:aoda proposta;

As ordens de serviC;osde material grMico emitidas pelo CAU/SA indicarao a tipo de cada
item e 0 respectivo quantitativa para entrega;

o prazo de validade da ata de registro de preC;osnao sera superior a doze meses, inc~' ''ii
eventuais prorrogac;5es, conforme 0 inciso III do § 3° do art. 15 da Lei nO8,666, de 1 (~

o objeto do presente pregao esta dividido par Item, cujo valor por item, encontra-se
abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e sera destinada exclusivamente as empresas
enquadradas como Microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedores
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individuais, nos termos da Lei Complementar 123, de 2006, alterada pelas Leis
Complementares 128/2008 e 147/2014, e pelo Decreta nO8.538/2015.

2. DOS ANEXOS DO EDITAL

2.1. Anexo I - Termo de Referencia
2.2. Anexo II - Declara~ao de Cumprimento das Condit;5es de Habilita~ao (micro e pequenas

empresas)
2.3. Anexo III - Modelo de Declarat;ao de Plena Atendimento aos Requisitos de Habilita~ao do

Pregao Presencial nO 002/2016
2.4. Anexo IV - Modelo de Declarat;ao de Inexistencia de Menor Trabalhador
2.5. Anexo V- Termo de Credenciamento (procura~ao)
2.6. Anexo VI - Modelo de Proposta de Pret;o
2.7. Anexo VII - Ata de Registro de Pre~o
2.8. Anexo VIII - Ordem de Servi~o
2.9. Anexo IX- Declara~ao de Superveniencia de Fato Impeditivo para Habilita~ao

3. DAAMOSTRA

3.1. 0 CAU·BA podera solicitar AMOSTRA. 0 (5) vencedor (es) provisorio (5) sera (ao)
convocado (s) pelo gestor do contrato designado pelo CAU-BA e devera (ao) apresentar em
ate 05 (cinco) dias ute is, a contar da data de solicitat;ao da amostra, 01 (uma) unidade de
amostra dos seguintes, conforme especifica~6es deste Edital,

4. DAS CONDI~6ES DE PARTICIPA~AO NA LICITA~AO

4.1. Poderao participar deste PREGAOquaisquer licitantes que:

a) detenham atividade pertinente e compatfvel com a objeto deste Pregao;
b} atendam aos requisitos mfnimos de classificat;ao das propostas exigidos neste Edital;
c) comprovem passuir as dacumentos de habilita~ao requeridos no item "Habilita~ao";

4.2. Nao podera participar deste Pregao a empresa:

a) declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administrat;aO Publica, enquanto
perdurarem os motivas determinantes da puni~ao au ate que seja promovida sua
reabiJita~ao;
b) suspensa de participar de licitat;ao e impedido de contratar com a CAU, durante a prazo
da san~ao aplicada;
c) punidas com as sanc;5es prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93;
d) sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no pafs;
e) cujo estatuto ou contrato social nao inclua 0 objeto deste Pregao; t
f) que se encontre em processo de dissolut;ao, recuperac;:ao judicial, recuperac;:- ,(
extrajudicial, falencia, concordata, fusao, cisao ou incorporac;ao; , '"
g) sociedades integrantes de um mesmo grupo economico, assim entendidas aquelas q
tenham diretores, socios ou representantes legals comuns, ou que utilizem recursos
materia is, tecnoJogicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao agem
representando interesse economico em comum;
h) consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituic;ao; ~
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i) cooperativa de mao de obra, conforme Termo de Conciliac;ao Judicial firmado entre a
Ministerio Publico do Trabalho e a Uniao.

4.3. A participa~ao nesta licitac;ao signifiea plena conhecimento de suas instruc;6es, na~
cabendo, apos sua abertura, alegac;ao de desconhecimento de seus itens au reclamac;ao
quanta ao seu conteudo. Antes de elaborar suas propostas, as I1citantes deverao ler
atentamente a edital e seus anexos.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1. Os envelopes contendo a PROPOSTA DE PRE~OS e as DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO
serao recebidos no enderec;o mencionado no preambulo deste edital, em sessao publica de
processamento do Pregao, apos 0 credenciamento dos interessados que se apresentarem
para participar do certame.

5.2. As propostas de prec;os e os documentos de habilitac;ao deverao ser apresentados em dois
envelopes separados, opacos e lacrados, contendo em sua parte externa as seguintes
informac;6es:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PRE!;OS
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU-BA
PREGAO PRESENCIAL N° 002/2016
OBlETO: PRESTA!;AO DE SERVI!;OS GRAFICOS
RAZAO SOCIAL E CNPl DA EMPRESA LICITANTE
N° DO C.N.P.l. DA EMPRESA LICITANTE

I ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAC;AO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU-BA
PREGAO PRESENCIAL NO002/2016
OBlETO: PRESTAC;AODE SERIVC;OS GRAFICOS
RAZAO SOCIAL E CNPl DA EMPRESA LICITANTE
ENDEREC;O, E-MAIL E TELEFONE DA EMPRESA LICITANTE

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A proponente devera se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um
representante que, devidamente munida de documento que a credencie a participar deste
procedimento licitatorio, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato
de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a documento oficial de identidad~
documento equivalente; . r.,
o Credenciamento far-se-a par meio de instrumento publico de procurac;ao au instrumento
particular com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas e lances de prec;os e
para praticar todos os demais atos pertinentes aD certame, em nome da representada
(Modelo - Anexo V). Em sendo 0 representante socio, proprietario, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, devera este apresentar capia do respectiv~ Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigac;oes em decorrencia de tal investidura; .. -<=
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6.3. No presente feito Hcitatorio somente podera se manifestar, em nome da licitante, uma
Lmica pessoa par ela credenciada;

6.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procura~ao, podera representar mais de uma
empresa junto ao CAU/BA, nesta licita~ao, sob pena de exclusao sumaria das licitantes
representadas;

6.5. A falta ou incorre~ao do documento mencionado no item 6.2 nao implicara a exclusao da
empresa em participar do certame, mas impedira 0 representante de se manifestar na
apresenta~aa de lances verbais e demais fases do pracedimenta [icitataria, enquanta nao
suprida a falta ou sanada a incorre~ao;

6.6. Os documentas que credenciam a representante deveraa ser entregues no infcio da sessao
publica deste Pregao fora das envelopes 01 (proposta de pre<;as) e 02 (habilita~ao);

6.7. Declarada aberta a sessao pela Pregoeira, nao mais serao admitidos novos Licitantes.

6.8. Os documentos para credenciamento, bem como a declara~ao de pleno atendimento aas
requisitos de habilita<;ao, conforme modelo do Anexo III, e ainda as documentos de
comprova<;ao dos benef{cios da Lei Complementar 123/2006 deverao vir FORA DOS
ENVELOPESde proposta de pre~os e habilita<;ao, em originais au fotocopias, sendo estas
autenticadas por tabeliao de notas, pelo Pregoeiro au par qualquer membra da Equipe e da
CPL.

6.9. Se, apos a credenciamento, a representante da Licitante ausentar-se da sala em que se
realiza a sessao, a pracesso nao sera suspenso e caso se fa<;anecessaria a participa<;ao do
mesmo e este estiver ausente, sera reputada sua desistencia. 0 retorno posterior do
representante ausente nao implicara no refazimento dos atos praticados em sua ausencia,
sendo considerados convalidados.

7. DA COMPROVAI;AO DOS BENEFIcIOS DA LEI COMPLEMENTAR NO 123/2006:

7.1. A condi<;ao de Microempresa (ME), de Empresa de Pequeno Porte (EPP) e de
Micraempreendedor Individual (MEl), para efeito do tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar 123/2006 (arts. 42 a 45) sera comprovada mediante apresenta<;ao:

7.2. EmRresas oRtantes pelo Sistema Simples de Tributadio (ME/MEIIEPP):

a) Comprovante de op<;ao pelo Simples obtido atraves do site da Secreta ria da Receita
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm ;

b) Oeclara~ao, firmada pela representante legal da empresa, de nao haver
impedimentos previstos na § 4° do Artigo 3° da LC 123/06 e altera~oes.

nenhum dos

~J
7.3. EmRresas nao oRtantes Relo Sistema Simples de Tributacao:

a) Balan<;a Patrimonial e Demonstra~ao do Resultada do Exerdcio - ORE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 30 da LC
123/2006; .. ,;~""~v
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b) Capia da Dedarac;ao de Informac;ao Economico-Fiscais da Pessoa Jurfdica - DIP) e
respectiv~ recibo de entrega, em conformidade com a 8alanc;0 e a ORE;

c) Comprovante de inscric;ao e situa<;ao cadastral no Cadastre Nacional de Pessoa Jur(dica -
CNPJ;

d) Capia do contrato social e suas alterac;6es;

e) Oeclarac;ao, firmada pela representante legal da empresa, de nao haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/2006.

7.4. as documentos relacionados nos subitens 7.2 e 7.3, para efeito de comprovac;ao da
condic;ao de Micreempresa au Empresa de Pequeno Porte, poderao ser substituidos peJa
certidao expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instruc;ao Normativa do ONRC nO
103, publicado no D,Q,E, do dia 22/05/2007,

7.5. Preenchimento do modelo do Anexo II.

8. DA APRESENTAI;AO DA PROPOSTA DE PREI;OS

8.1. A Preposta de Prec;os devera ser apresentada em uma via datilografada au impressa,
preferencialmente de acordo com 0 modelo do Anexo VI, redigida com clareza em lingua
portuguesa, salvo quanta a expressoes tecnicas de usa corrente, sem alternativas,
emendas, rasuras au entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada pela
representante legal da licitante;

8.2. No involucra da PROPOSTA DE PRE<;:OSdevera canter todos os elementos a seguir
relacionados:

a) carta de Apresentac;ao da Proposta de PreC;o5,conforme modelo constante do Anexo VI,
contendo:

a.1) preC;oglobal e unitckios, em moeda Real, dos itens ofertados;

a.2) prazo de eficacia da preposta, a qual nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentac;ao;

a.3) declarac;ao de que a licitante concorda com todas as clausulas e condic;6es
estabelecidas no Edital e em seus anexos e que as produtos ofertados atendem
integralmente as especificac;oes tecnicas constantes deste Edital;

a.4) Prazo de entrega: conforme exigido neste Edital;

8.3. Os pre<;os apresentados na pro posta devem incluir todos as custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administrac_;ao, serviC;os, encargos
socia is, trabalhistas, seguros, treinamento, lucre e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto deste Edital e seus Anexas; .:.e:

Iifi:.~~
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8.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos au indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que nao tenham causado a desdassifica~ao da mesma par
caracterizar pre~o inexequfvel no julgamento das propostas, sed30 considerados como
inclusos nos pre~os, nao senda considerados pleitos de acrescimos, a esse ou qualquer
titulo, devendo as produtos ser fornecidos sem onus adicionais;

8.5. Nao serao consideradas cotat;;oes opcionais;

8.6. Nao e permitido apresentar cotat;ao para fornecimento em quantitativo inferior ao
estabelecido neste Edital;

8.7. Na proposta de pret;;osdevera conter a €specificac;ao completa dos produtos ofertados;

8.8. 0 (AU/BA nao se enquadra como contribuinte de I(MS, devendo a licitante computar em
seus pret;os a alfquota plena;

8.9. A Licitante devera informar na proposta, as seguintes dados: nome do representante que
ira assinar a contrato, nO do CPF, nO da RG, estado civil, profissao e enderec;o residencial,
bem como, nome e nO do banco, nO da conta corrente em nome da empresa, onde
deverao ser creditados os pagamentos caso a licitante seja vencedora do certame;

8.10. Apresentada a proposta, a Licitante estara, automaticamente, aceitando e se sujeitando as
d3usulas e condic;oes do presente Edital;

9. DA APRESENTA(;AO DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO

9.1. As empresas poderao ser representadas nos processos par seus titulares au par
representantes legais munidos de instrumento de mandata com poderes especfficos para a
pratica de quaisquer atos do procedimento licitatario, inclusive 0 poder de interposit;ao de
recursas.

9.2. Os documentos exigidas nos subitens a seguir poderao ser apresentados em capias
reprograficas autenticadas por TabeJiao de Notas, par publicat;;oes em orgao da imprensa
oficial au par membros da CPL. As copias reprogr.3ficas ficarao retidas no processo.

9.3. Para fins de HABILlTAC;AO sao exigidos os seguintes documentos:

9.3.1. QUANTO A HABILITA(;AO JURiDICA

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 saciedades par at;;5es, acompanh~'!J
documentos de elei~ao de seus administradores; ~"

c) Inscrit;;ao do ato constitutiv~, no caso de soeiedades eivis, aeampanhada de prova de
diretoria em exerdeia;
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d) Decreta de autoriza~ao, em se tratando de empresa au sociedade estrangeira em
funcionamento no Pars, e ata de registro au autorizai;ao para funcionamento expedido pelo
orgao competente (se for a caso).

9.3.2. QUANTO A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscril;ao no Cadastro Nacional de Pessoas ]ur(dicas do Ministerio da Fazenda
(CNPJ/MF);

b) Prova de inscri~ao no Cadastro de Contribuintes do Estado au Municfpio, se hauver, relativD
aD domidlio au sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com a
objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a fazenda federal (Certidao Negativa de Debitos de
Tributos e Contribui~6es Federais e Certidao Quanta a Divida Ativa da Uniao), municipal e
estadual do domicflio ou sede do licitante, na forma da lei;

d) Prova de regularidade relativa as Contribuit;:6es Sociais e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servi<;o (FGTS), no cumprimento dos encargas institufdos par lei;

e) Prova de regularidade perante a Justi<;a do Trabalho (Certidao Negativa de Debitos
Trabalhistas);

9.3.3. QUANTO A QUALIFICAC;AO TEcNICA

a) 02 (do is) atestados emitidos par pessoas juridicas de direito publico ou privado, emitido
par pessoa jurfdica de direito publico ou privado, comprovando a aptidao da licitante para a
fornecimento de que trata a objeto deste edital e ESPECIALMENTE QUE TENHA
FORNECIDO POR MEIO DE REGISTRO DE PREC;OS, SEM QUALQUER REGISTRO
DE INEXECUC;AO OU EXECUC;AO COM ATRASO (a atestada devera canstar a
inexistencia de ocorrencias);

9.3.4. QUALIFICAC;AO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao Negativa de Falencia ou concordata expedida pelo Cartorio distribuidor da sede da
licitante, com data de emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a sessao
publica de processamento deste pregao, au dentro do prazo de validade constante no
documento;

b) Balant;:o patrimonial e demonstrat;:6es contabeis do ultimo exerdcio social, ja exigfveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa<;ao financeira da empresa,
vedada a sua substitui<;ao por balancetes ou balant;:os provisorios, podendo ser atualizados
par Indices ofiCiais quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresent1:- r
da proposta; J

N

b.l) A comprovac;ao de possuir boa situac;ao financeira, sera avaliada pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverao ser iguais
ou superiores a 1,0 (um), apurados pelas seguintes formulas:
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Ativo Circulante + Realiz.3vel a Longo Prazo
LCi "'-----------------------------------------------------
Passivo Circulante + Exig{vel a Longo Prazo Ativo Total
SCi '" ----------------------------------------------------
PassivD Circulante + Exiglvel a Longo Prazo Ativo Circulante
LC: '" --------------------------------------
Passiv~ Circulante

b.2) A proponente que nao alcanc;ar as indices previstos no 5ubitem acima (item b.l),
podera supri-los com a comprovac;ao de que passui Patrimonio Uquido igual au superior a
10% (dez par cento) do valor da pro posta da Licitante, conforme previsto no inciso III, §
20 e 30 do art. 31 da Lei nO 8.666/93.

9.3.5. A nao apresentac;:ao de qualquer documento relacionado nos itens e 5ubitens anteriores, au
a apresentac;:ao em desacordo com a quanta exigido acima implicara na automatica
inabilitac;:aodo interessado;

9.3.6. as documentos e/ou certidoes deverao estar no prazo de validade, tudo em consonancia
com a legislac;ao em vigor. Para aquelas certid5es que nao apresentem - expressamente -
prazo de validade, serao consideradas emitidas no prazo, de, ate, 60(sessenta) dias
anteriores a data de abertura da licitac;ao;

9.3.7. Os documentos referidos no item 9.3.1 e item 9.3.2 poderao ser substitufdos conforme art.
32, paragrafo 30, pelo Certificado de Registro Cadastral de que trata a paragrafo primeiro,
do art. 36 da Lei n 8.666/93, e desde que esteja 0 Certificado dentro do prazo de sua
validade, sem prejuizo, nesta hipotese.

9.3.8. Em se tratando de alterac,;:aocontratual consolidada nao sera necessaria apresentar as
alterac;oes anteriores.

9.3.9. Caso um dos documentos acima referidos seja apresentado para fins de credenciamento,
aquele documento suprira a exigencia para fins de habilitac;ao da empresa classificada.

9.4. OUTRAS DECLARAC;OES:

9.4.1. Declarac;ao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informac,;:5es
contidas neste edital e em seus anexos, e que inexistem fatos supervenientes impeditivos
para a habilitac;ao no presente processo licitatorio (Anexo IX);

10. ABERTURA, PROCEDIMENTO E lULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. No horario e local indicado no preambulo, sera aberta a sessao de processamento ffi
Pregao, iniciando-se com a credenciamento dos interessados em participar do certame;0"/1 f"

~\v"
Como criteria de julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que, tendo
sido aceita, estiver de acordo com as termos do Edital e seus Anexos, e ofertar a MENOR
PREC;O POR ITEM;

10.2.
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10.3. 0 menor prec;o sera aferido a partir do resultado da soma dos prec;os (P1 + P2 + P3)
ofertados para cada item, considerando 0 numero de unidades, conforme tabela constante
no Anexo VI - Modelo de Proposta de Pre~os, e 0 menor prec;o que resultar sera
considerado para efeito de lance;

10.4. A Pregoeira examinara, com auxflio da equipe de apoio, a aceitabilidade quanta a
compatibilidade do objeto proposto com 0 especificado no Edital e seus Anexos, decidindo
motivadamente a respelto;

10.5. Sendo aceitavel a oferta e compativel 0 prec;o, sera verificado 0 atendimento das condic;oes
habilitatorias pela licitante que a tiver formulado;

10.6. A analise das propostas pela Pregoelra visara ao atendimento das condi~oes estabelecidas
neste Edita\ e seus anexos, sendo desc\assificadas as propostas:

a) cujo objeto nao atenda as especificac;oes, prazos e condic;oes fixados neste Edital e seus
Anexos;

b) que apresentem prec;o baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;

c) que apresentem prec;o excessivo ou manifestamente inexequfvel, assim considerado
aquele cuja composic;ao de prec;o, deste Edital, nao demonstrar viabilidade de execuc;ao em
face dos va[ores de insumos e remunerac;ao.

10.7. No tocante aos prec;os, as propostas serao verificadas quanto a exatidao das opera~oes
aritmeticas, procedendo-se as correc;oes no caso de eventuais erros, tomando-se como
correto 0 prec;o unitario. As correc;oes efetuadas serao consideradas para apurac;ao do valor
da proposta.

10.8. As propostas classificadas serao selecionadas para a etapa de lances, com observancia dos
seguintes criterios:

a) Sele~ao das propostas de menor prec;o e das demais com pre~os ate 10% (dez por
cento) superiores aquele;

b) Nao havendo pelo menos 03 (tres) prec;os na condic;ao definida na alfnea anterior,
serao selecionados as itens propostos que apresentarem os menores prec;os, ate 0
maximo de 03 (tres). No caso de empate nos prec;os, serao admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do numero de licitantes,

c) No caso de empate entre duas ou mais propostas e, obedecido ao disposto no § 20 do
art. 30 da Lei n.o 8.666/93, 0 vencedor sera escolhldo mediante sorteio publico, salvo
se houver na margem de 5% (cinco por cento) sobre a menor pre~o alguma
microempresa au empresa de pequeno porte, que devera ser convocada para
apresentar nova proposta, de prec;o inferior aquela considerada vencedora do certame,
no prazo maximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusao, conforme reza a a7~/
44 §2° c/c a artigo 45, § 3° da Lei Complementar 123/06 e altera,oes da LC nO 14~'IJ

10.9. 0 disposto na alfnea "e" somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por mieroempresa au empresa de pequeno porte. Nesse caso, e nao havendo
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lances, 0 desempate entre duas ou mais propostas sera efetuado mediante sorteio em ato
publico, com a participa~ao de todas as licitantes.

10.10.A Pregoeira convidara individual mente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior pre~o e os demais em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de
pre~os.

10.11. Os lances serao colhidos verbalmente, um a um, come~ando pela proposta de maior prel;O
e seguindo-se sucessivamente ate a proposta de menor pre~o original, formulados em
valores distintos e decrescentes. A desistencia em apresentar lance verbal, quando
convocado pelo Pregoeiro, implicara a exclusao da licitante da etapa de lances verbais e a
manutenl;ao do ultimo pre~o apresentado pela I1citante, para efeito de ordena~ao das
propostas.

10.12. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a Ucitante desistente as
penalidades previstas neste Edital.

10.13. A etapa de lances sera considerada encerrada quando todos as participantes dessa etapa
decl1narem da formulac;;ao de lances.

10.14. Encerrada a etapa de lances, serao classificadas as propostas dos licitantes que efetuaram
lances au nao, na ordem crescente dos valores.

10.15. A Pregoeira podera negociar com a autor da oferta de menor valor com vistas a redu~ao
do prec;;o.

10.16. Ap6s a negociac;;ao, se houver, a Pregoeira examinara, com auxflio da Equipe de Apoio, a
aceitabilidade do menor prec;;oe a compatibilidade do objeto proposto com a especificado
no Edital, decidindo motivadamente a respeito.

10.17. Durante os trabalhos de julgamento das propostas, 0 Pregoeiro podera suspender a
reuniao para promover diligencias acerca de duvidas que nao possam ser sanadas de
imediato,

10.18. Considerada aceitavel a oferta de menor prec;;o, sera aberto 0 envelope contendo os
documentos de habilitac;;aode seu autor.

10.19. Constatado a atendimento dos requisitos de habilitac;;ao previstos neste Edital, 0 licitante
sera habilitado e declarado vencedor do certame, ficando a mesmo convocado a apresentar
nova proposta de pre~o escrita, firmada pelo representante legal, em papel timbrado ou
personallzado do licltante, adequada ao lance eventualmente ofertado/negoCiado, no prazoJde ate 03 (tres) dias uteis, a contar do terminD da etapa de lances. ~N

10.20. A na~ apresentac;;ao da nova proposta no prazo determlnado no Item aClma, enSejan3
aplicac;;aodas penalidades legalmente prevista, bern como na desc1assificac;;aoda Licitante.

<.,. ''-'
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10.21. Naa se admitira proposta que apresentar prel;os global ou unitario simbolicos, irrisorios au
de valor zero, incompatfveis com as pre<,;osdos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que este Pregao nao tenha estabelecido limites m{nimos.

10.22. Se a aferta naa for aceitavel, au se a licitante desatender as exigencias para a habilita<,;ao,
a Pregoeira examinara a oferta subsequente de menor pre<,;o,negociara com a seu autor,
decidira sabre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condil;5es de
habilita<,;ao e assim sucessivamente, ate a apura<,;ao de uma oferta aceitavel cujo autor
atenda aos requisitos, caso em que sera decJarado vencedor. tfL .,

10.23. Nao serao aceitos pela Pregoeira e equipe de apoio quaisquer documentos, envelopes au ~-
involucros que sejam encaminhados atraves do correia au que cheguem as maos da
Comissao antes ou apos a abertura da licita<,;ao;

10.24. Os documentos serao rubricados pelos representantes das licitantes, pela Pregoeira e
equipe de apoio, facultando-se aos licitantes a exame dos mesmos.

10.25. Da reuniao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serao registradas as ocorrencias
relevantes e que, ao final, sera assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos Ucitantes
presentes.

11. DOS RECURSOS, DA AD1UDICAC;AO E HOMOLOGAC;AO

11.1. No final da sessao, a licitante que quiser recorrer devera manifestar imedjata e
motivadamente a sua inten<,;aode recorrer, abrindo-se entao a prazo de 03 (tres) dias para
apresenta<,;ao das razoes do recurso, ficando as demais desde logo intimados para
apresentar contrarraz5es em igual numero de dias, que come<,;araoa correr no termino do
prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurado vista imediata dos autos;

11.2. A ausencia de manifestal;ao imediata e motivada do jicitante importara: a decadencia do
direito de recurso, a adjudica<,;aodo objeto do certame pela Pregoeiro ao licitante vencedor
e a encaminhamento do processo a autoridade competente para a homologa<;:ao;

11.3. Interposto a recurso, a Pregoeira podera reconsiderar a sua decisao au encaminha-Io
devidamente inform ado a autoridade competente;

11.4. Decididos as recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara a objeto do certame ao licitante vencedor e homologara 0
pracedimento;

11.5. 0 recurso tera efeito suspensivo e 0 seu acolhimento importara a invalida<,;ao dos at05
insuscetfveis de aproveitamento;

11.6. A Pregoeira au a autoridade superior podera pedir esclarecimentos e promover d;ligenCiaS~I
em qualquer fase da licita<,;ao e sempre que julgar necessaria, fixando prazo5 Q~j!
atendimento, destinados a elucidar au complementar a instru<,;aodo proces50; \:!_(

11.7. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessad05
dUrante a horario normal de expediente;
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11.8. as recursQSe contrarraz6es de recursos deverao ser dirigidos a Pregoeira e protocolizados
na sede do (AU-BA, no horario normal de expediente;

11.9. Na contagem dcs prazos estabelecidos neste Edital exciuir-se-a a dia de infcio e incluir-se-a
a dia do vencimento.

12. DA FORMALIZAC;AODAATA DE REGISTRO DE PREC;OS

12.1. Homologado 0 resultado deste Pregao, as licitantes classificadas, observado 0 disposto no
art. 11 do Decreta 7.892/2013, serao convocadas para assinar a Ata de Registro de Pre~os,
no praza de ate 5 (cinco) dias uteis, contado da data do recebimento do documento oficial
de convoca<;ao;

12.2. 0 prazo para que as licitantes classificadas compare~am apos serem convocadas, pod era
ser prorrogado, uma (mica vez, par igual perlado, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo CAU-SA;

12.3. E facultado ao CAU-SA, quando a convocada nao assinar a Ata de Registro de Pre<;osno
prazo e candi<;6es estabelecidas, canvacar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificac;ao, para faze-Ia em igual praza e nas mesmas condic;6es prapastas peja primeira
classificada;

12.4. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Prec;as implicara compromissa de
farnecimenta nas condi<;6es estabelecidas, conforme disposta na artigo 14 do Decreto n.o
7.892/2013;

12.5. A existencia de pre<_;:asregistrados nao obriga 0 CAU-SA a contratar, facultando-se a
realiza<;ao de licitac;ao espedfica para a aquisic;aa pretendida, assegurada preferencia ao
fornecedor registrado em igualdade de condic;6es;

12.6. 0 prazo de validade da Ata de Registro de Prec;os e de 12 (doze) meses, incluidas
eventuais prorrogac;6es, contado da data da sua assinatura, exclufdo 0 dia do comec;o e
incluido 0 do vencimento;

12.7. Durante a vigencia da Ata, os prec;os registrados serao fix~s e irreajustaveis, exceto nas
hipoteses decorrentes e devidamente camprovadas das situac;6es previstas na alfnea "d" do
inciso II do art. 65 da Lei nO8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreta n.o 7.892/2013;

a) Nessa hipotese, a Administrac;ao, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a
Ata e iniciar outro processo licitatorio;

12.8. Quando 0 prec;o registrado se tomar superior ao prec;o praticado no mercada par motivo
superveniente, a CAU-SA convacara os fornecedores para negociarem a reduc;a0:pJ
prec;os aos valores praticados pelo mercado. .

;

Os fornecedores Que nao aceitarem reduzir seus prec;os aos valores praticados pela
mercado serao liberados do compromisso assumido, sem aplicaC;aode penalidade.

12.9.
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12.10. A ordem de classifical;ao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus prec;os aos valores
de mercado observara a classificaC;aooriginal.

12.11. 0 fornecedor podera ter seu registro de prec;o cancelado na Ata, por intermedio de
processo administrativo espedfico, assegurado a contraditorio e a ampla defesa.

12.12. 0 cancelamento do registro ocorrera, a pedido, quando:

a) a fornecedor comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias da Ata, par •
ocorrencia de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forc;a maior;

b) 0 fornecedor nao puder cumprir 0 compromisso, em funC;ao de 0 prel;o de mercado
tornar~se superior aos preC;os registrados, desde que devidamente comprovado e a
comunicaC;ao ocorra antes do pedido de fornecimento.

12.13. 0 cancelamento do registro ocorrera, por iniciativa do CAU-SA, quando:

c) a fornecedor nao aceitar reduzir 0 seu prec;o registrado, na hipotese de este se tornar
superior aos praticados no mercado;

d) 0 fornecedor deixar de cumprir qualquer condic;ao de habilitaC;ao exigida no processo
licitatorio;

e) houver razoes de interesse publico, devidamente comprovados e justificadas;

f) nao forem cumpridas as obrigac;oes decorrentes da Ata de Registro de Prel;os;

g) a fornecedor nao comparecer au se recusar a assinar, no prazo estabelecido, a termo
contratual decorrente da Ata de Registro de Prec;os.

12.14. 0 cancelamento de registro, nas hipoteses do item anterior, assegurados 0 contraditorio e
a ampla defesa, sera formalizado par despacho da autoridade competente do CAU-BA;

12.15. Quando a sOlicital;ao de cancelamento for feita pela fornecedora, esta devera continuar a
cumprlr suas obrigac;6es ate que 0 CAU-SA del1bere 0 plelto, Ultrapassado 0 prazo de 60
(sessenta) dias sem que haja manifestac;ao do CAU-BA, a fornecedora fica liberada dos
compromissos assumidos;

12.16. Em qualquer das hipoteses de cancelamento anteriores, conclufdo 0 processo, a CAU-SA
fara a devido apostilamento na Ata de Registro de PreC;ose informara aos fornecedores
registrados a nova ordem de classificac;ao.

12.17. A Ata de Registro de Prel;os, decorrente desta licitac;ao, sera cancelada, automaticamente,
par decurso do prazo de sua vigencla.

12.18. Sera lncluido, na respectiva ata, 0 registro dos licitantes que aceitarem cotar as bens ou
servic;os com preC;os iguais ao do I1citante vencedor na sequencia da classifical;.30 fJ
certame (Inc. I, art. 11 do Dec. nO7.892/2013) .• ole

,
12.19. A Ata de Registro de Prec;os podera sofrer alteral;oes, obedecidas as disposil;oes contidas

no art. 65, da Lei Federal nO8.666/93; . .G
W"
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12.20. 0 fornecimento sera solicitado a vencedora mediante a expedi<,;aode Ordens de Servi<,;o,e
desde que esta esteja com sua situa<,;aojuridica fiscal regular;

12.21. As solicita<,;oesde fornecimento obedecerao as necessidades e a conveniencia do (AU-SA;

12.22. Serao registrados na ata de registro de pre<,;os,nesta ordem:

a) as pre<,;osdo licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva;

b) Os pre<,;osdos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens au servi<,;osem valor
igual ao do licitante mais bem classificado;

I....,
c) Se houver mais de urn licitante na situa<,;aode que trata 0 inciso II, § 20, art. 11 do

Dec. nO 7.892/2013, serao classificados segundo a ordem da ultima proposta
apresentada durante a fase competitlva (§ 3°, art. 11 do Dec. nO7.892/2013).

12.23. No caso de a licitante vencedor, apos convocado, nao comparecer au se recusar a assinar
a Ata de Registro de Pre<,;os,sem prejulzo das comina<,;oes previstas neste Edital e seus
Anexos, poden~ ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classifica<,;ao, para, apos feita a negocia<,;ao, verificada a aceitabilidade da proposta e
comprovados as requisitos de habilita<,;ao,assinar a Ata.

12.24. A revisao da Ata de Registro de Pre<,;ose a cancelamento do registro do fornecedor
obedecerao a disci pi ina do Decreta nO 7.892/2013, conforme previsto na Minuta de Ata
anexa ao Edital (anexo VII).

13. CONTRATAc;AO COM OS FORNECEDORES

13.1. A contrata<,;ao com a fornecedor registrado na Ata de Registro de Prec;os, de acordo com a
necessidade do CAU-SA, sera formalizada por intermedia Ordem de Servi<,;o, conforme
disposto no artigo 62 da Lei nO 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do
artigo 15, do Decreta nO7.892/2013;

13.2. As condi<,;oesde fornecimento constam do Termo de Referencia anexo ao Edital e da Ata
de Registro de Pre<,;os, e poderao ser detalhadas, em cada situac;ao espedfica, na
respectiva ordem;

13.3. A ordem de classifica<,;ao dos licitantes registrados na ata devera ser respeitada nas
contrata~6es (Inc. III, art. 11 do Dec. nO 7.892/2013);

13.4. o orgao convocara a fornecedora com pre<,;oregistrado em Ata para efetuar a retirada da
Ordem de Servi<,;o,no prazo maximo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito a
contrata<,;ao, sem prejulzo das sanc;5es previstas no Edital e na Ata de Registro de pre<,;osuZ)--

Esse prazo podera ser prorrogado, por igual perfodo, por solicitac;ao justificada };.J"
fornecedor e aceita pela Administra<,;ao;

13.5.

13.6. E vedada a subcontratac;ao total au parcial do objeto do contrato;
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13.7. A Ordenada devera manter durante toda a execut;;ao da contrata;;ao, em compatibilidade
com as obriga;;oes assumidas, todas as condic;;oesde habilitat;;ao e qualificac;;ao exigidas na
licitac;;ao;

13.8. Durante a vigencia da Ata de Registro de Pre;;os e respectivas ordens a fiscaJizac;;aosera
exercida par um representante do CAU-BA, ao qual competin3 registrar em relatorio todas
as ocorrencias e as deficiencias verificadas e dirimir as duvidas que surgirem no curso da
prestac;;aodos servi;;os, de tudo dando ciencia a Administra~o;

14. DAS OBRIGAI;OES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. As obrigac;;oes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de
Referencia e na minuta da Ata de Registro de Pre;;os.

15. DA DOTAI;AO ORI;AMENTARIA

15.1. As despesas em decorrencia da presente licitac;;aocorrerao a conta de recursos espedficos
consignados no orc;;amento do CAU-SA de nO6.2.2.1.1.01.04,04.019 - Servic;;osGrMicos.

16. FORMA DE EXECUI;AO E ENTREGA DO OBJETO

16.1. Os materiais, objeto deste pregao, deverao ser entregues conforme especifica<;oes tecnicas
do objeto na sede do CAU-BA, situada na Rua Territorio do Guapore, nO 218, Pituba -
Salvador (SA), CEP41.830.520;

16.2. 0 prazo de entrega sera de, no maximo, 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da emissao
da Ordem de Servi,o pelo CAU·SA.

17. DAS CONDII;OES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. 0 recebimento do objeto contratado se efetivara nos seguintes termos:

a) Provisoriamente: para efeito de posterior verifica;;ao da conformidade dos servic;;oscom
as especificac;;oes.

b) Definitivamente: apos a verificac;;ao da qualidade e quantidade dos servic;;os e
consequente aceitac;;aopela setor competente.

17.2. Caso satisfatorio as verificac;;oes deste inciso, sera atestada a efetivac;;ao da entrega dos
materiais na Nota Fiscal e a encaminhara ao setor financeiro, para fins de pagamento;

17.3. Estando a objeto da presente licitac;;aoem desacordo com a estabelecido neste Edital, seus
anexos e Ordem de Servic;o, a mesmo sera recusado, cabendo a empresa vence~, J'
substitui-Io, no prazo ~aXimo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da dat' , ,3
recebimento da notificat;;ao expedida pelo CAU-SA;
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17.4. Caso a substituic;:ao nao ocorra no prazo acima determinado, au caso a novo material
tambem seja rejeitado, estara a CQNTRATADA incorrendo em atraso na entrega, sujeita a
aplicac;ao de penal idades e san<;5esprevistas neste Edital, podendo ainda aplicar a disposto
no artigo 64, § 20 da Lei Federal nO, 8.666/93.

17.5. Ainda que recebido em carater definitivD subsistira, na forma da Lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, seguranc;:ae eficiencia dos servic;os ora lieitadas.

17.6. Os custos de substituic;ao dos materiais rejeitados correrao exclusivamente as expensas da ~.~~;. -
CONTRATADA. ,,""'.

Giif

17.7. E de total responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com 0 transporte do
material ate 0 local indicado para a entrega, taxas, encargos de qualquer natureza e
quaisquer despesas administrativas incidentes no pret;o apresentado na UCitat;ao.

18. DO PAGAMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

18.2. 0 pagamento dar-se-a em ate 0 5° (quinto) dia uti I apos a prestac;;aodos servit;os e efetiva
entrega dos materiais graficos solicitados, com a respectiva comprovac;;ao devidamente
atestada, de acordo com as especificac;;oes e as quantitativos solicitados no perfodo,
atraves do empregado responsavel pela fiscalizac;;ao do contrato, desde que sejam
atendidas pela CONTRATADA as condic;;6esseguintes:

18.3. Entregue a CONTRATANTE a nota fiscal com detalhamento dos servit;os executados e
devidamente preenchida, com, no mlnimo as (cinco) dias de antecedencia ao vencimento,
acompanhada da comprovat;ao da regularidade fiscal e trabalhista obrigatorias (Receita
Federal, Dfvida Ativa da Uniao, FGTS, INSS e CNDT), devidamente atualizadas, com
indicac;;aodo numero do Pregao.

18.4. Constatada qualquer divergencia au irreguJaridade na Nota Fiscal/Fatura esta sera
devolvida a CONTRATADA para as devidas correc;;6es.Neste caso, a CAUjA tera a prazo de,
ate as (cinco) dias uteis, a contar da data de reapresentac;;ao do documenta, para efetuar a
pagamento;

18.5. 0 aceitejaprovat;ao dos produtos pelo CAU-SA nao exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA por vlclos de quantidade au qualidade do prod uta au disparidade com as
especificac;;6es tecnicas exigidas no edital, ou atribuldas a CONTRATADA quando
pasteriarmente verificadas, garantindo-se ao CAU-SA as faculdades previstas no art. 18 da
Lei nO8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor);

18.6. 0 CAU-SA podera sustar a pagamento da licitante contratada, no todo au em parte, nos
seguintes casas:

c) Entrega defeituosa dos materiais/produtos;

d) descumprimento de obrigat;6es relacionadas com os materiais contratados, hipotesT w:t
que a pagamento fican3 retido ate que a CONTRATADA atenda a clausula infringida~>

e) existencia de debito da CONTRATADA para com 0 CAU-SA proveniente da execuc;;aodo
presente instrumento contratual;
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f) descumprimento, pela CONTRATADA, de obriga~6es aven~adas com terceiros que,
eventual mente, possam prejudicar 0 forneCimento dos materiais OU0 CAU-SA;

18.7. Quando do pagamento, sera efetuada a reten~ao tributaria prevista na legisla~ao aplicavel:

a) Quanto ao Impasto sobre Servi!;os de Qualquer Natureza (ISSQN) sera observado 0
disposto na Lei Complementar nO 116, de 2003, e legislac;ao municipal aplicavel;

b) a Contratada regularmente optante pela Simples Nacional, nos termos da Lei ~
Complementar nO 123, de 2006, nao sofrera a reten~ao tributaria quanto aos impastos
e contribuic;5es abrangidos por aquele regime. No entanto 0 pagamento ficara
condicionado a apresentac;ao de comprovac;ao par meio de documento oficial de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18.8. 0 pagamento sera efetuado mediante deposito em conta corrente, na agencia e
estabelecimento bancario indicado pela Contratada, de preferencia Banco do Brasil, ou por
outro meio previsto na legislaC;aovigente.

18.9. Sera considerada como data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

18.10.A Contratante nao se responsabilizara par qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sida acordada no centrato.

18.11. Nos cases de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, a valor devido devera ser acrescido de encargos
moratorios proparcionais aas dias de atrasa, apurados desde a data limite prevista para a
pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis par centa) ao ano,
aplicando-se a seguinte formula:

EM - I x N x VP I

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Indice de atualiza ao financeira, calculado se undo a formula:
I = __ ~6c!c/_!1",OO'L

365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para a pagamento e a data do efetivo
pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

19. PRAZO DE VIGENCIA

Cada contrata,ao firmada com a fornecedora tera vigencia de acordo com as diSPOSi,t
definidas na ordem de servi~o, obedecida a vigen cia da Ata de Registro de Pre~os, cuja

19.1.

,
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validade sera de 12 (doze) meses, inclufdas eventuais prorrogap5es, conforme 0 inciso III
do § 3°_do art. 15 da Lei nO_8.666, de 1993.

20. SANC;OESADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infra~ao administrativa, nos termos da Lei nO 10.520, de 2002 e do Decreta nO
3.555, de 2000, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licita~aa:

a) nao assinar a Ata de Registro de Pre~os, ou nao assinar a ordem de servi<;o, quando 0
convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Pre<;os;

b) apresentar documenta<;ao falsa;

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

g) falhar au fraudar na execu~ao do Contrato;

h) comportar-se de modo inidoneo;

i) cometer fraude fiscal;

j) fizer dedara<;ao fa[sa;

k) ensejar 0 retardamento da execu<;ao do certame.

20.2. A licitantejAdjudicataria que cometer qualquer das infra~oes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejulzo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sanl.;oes:

a) multa de ate 10% (dez por cento) sobre 0 valor estimado doCs) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b) impedimento de licitar e de contratar com a Uniao e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de ate cinco anos;

20.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san~oes.

20.4. A aplica~ao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara 0 contraditorio e a ampla defesa, observando-se 0 procedimento pre:1r
na Lei nO8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nO9.784, de 1999. ~

A autoridade competente, na aplicac;ao das san<;6es, levari! em considera<;ao a gravidade
da conduta do infrator, 0 carater educativ~ da pena, bem como 0 dana causado a
Administrac;ao, observado 0 principio da proporcionalidade.

20.5.
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20.6. As multas devidas ejou prejulzos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a
serem pagos, au recoJhidos em favor da Uniao, au ainda, quando for 0 casa, serao inscritos
na Dlvida Ativa da Uniao e (abrados judic1almente.

20.7. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no praza maximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunica~ao enviada pela autoridade
competente.

20.S. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.9. As sanp3€s aqui previstas sao independentes entre 5i, podendo ser aplicadas isoladas au,
no caso das multas, cumulativamente, sem preju{zo de outras medidas cabfveis.

21. DISPOSI~6ES FINAlS

21.1. Lavrar-se-ao atas das reuni5es publicas realizadas pela Pregoeira que, apos lidas e
aprovadas, serao assinadas pela Pregoeira e pe/os representantes das licitantes presentes;

21.2. Da ata de realiza~ao do Pregao devera constar, sem prejulzo de Qutros, 0 registro das
licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificac;ao, da analise da documentac;ao exigida para habilitac;ao e doCs) recurso(s)
interposto(s);

a) as demais atDs licitatorios serao registrados no processo da licitac;ao;

21.3. A licitante devera examinar detidamente as disposic;oes contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresenta,ao da PROPOSTADE PREC;OSE DA DOCUMENTAC;i\ODE
HABILITA<;AO submete a licitante a aceitac;ao incondicional de seus termos, bem como
representa 0 conhecimento integral do objeto em licital;ao, nao sendo aceita alegal;ao de
desconhecimento de qualquer pormenor;

21.4. No caso de eventual divergencia entre 0 Edital de licitac;:aoe seus anexos, prevalecerao as
disposic;:oesdo primeiro;

21.5. 0 CAU-SA reserva a si a direito de revogar a presente licitac;ao por razoes de interesse
publico ou anula-Ia, no todo ou em parte por vldo ou ilegalidade, bem como prorrogar a
prazo para recebimento e/ou abertura da DOCUMENTAC;i\O DE HABILITAC;i\O ou da
PROPOSTA COMERCIAL, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer
proposta, caso tome conhecimento de fato superveniente que afete a capacidade
financeira, tecnica ou comercial da lic[tante, sem que isto gere direito a indenizac;ao ou
ressarcimento de qualquer natureza;

21.6. E facultado a Pregoeira, em qualquer fase do Pregao, a promoc;ao de diligencia destinada a
esclarecer au a complementar a instruc;ao do processo, vedada a licitante a inclus~ao
posterior de docu!!1ento que deveri? constar originalmente da PROPOSTA DE PREc,;OS j
da DOCUMENTAC;AODE HABILITAC;AO; 0J

21.7. 0 desatendimento de exigencias formajs nao essenciais nao importara no afastamento da
licitante, desde que sejam posslveis a aferic;ao de sua qualificac;:ao e a exata compreensao <f
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da sua proposta, durante a realizat;ao da audiencia publica do PREGAO. As normas que
disciplinam este PREGAO serao sempre interpretadas em favor da amplia<;ao da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da seguranc;a do futuro contrato;

21.8. 0 Edital, em sua integra poderc~ser solicitado atraves do e-mail licitacoes@cauba.gov.br.
Quaisquer informac,;:oes, com relac,;:aoa este Edital e seus anexos, poderao ser obtidas
atraves do e-mail: licitacoes@cauba.gov.br; au pelo telefone COxx?!) 3032.2080;

21.9. Os esciarecimentos de duvidas, providencias ou impugnat;oes quanta ao presente Edital e
seus anexos poderao ser solicitados por qualquer pessoa ate dois dias uteis antes da data
fixada para recebimento das propostas. As solicitat;oes de esciarecimentos deverao ser
feitas, preferencialmente, atraves de correspondencia dirigida par escrito e contra recibo a
Comissao Especial de UCitac,;:aodo CAU-BA, na sede do CAU-BA, localizada na Rua
Territorio do Guapore, nO 218 - Pituba, no horario de 8:30 as !2:00h e das 13:30 as
18:00h, de segunda a sexta-feira. Os esclarecimentos prestados serao estendidos a todas
as empresas adquirentes do Edital;

21.10. Apos a apresentac,;:ao da proposta, nao cabera desistencia, salvo por motivo justo
decorrente de fata superveniente e aceito pela Pregoeira;

21.11. 0 proponente que vier a ser contratado ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condlc;oes
contratuais, as acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, par conveniencia do
(AU-BA, respeitando-se os limites previstos em lei;

21.12. 0 valor estimado da presente contratat;ao e de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

21.13. 0 recebimento do objeto licitado sera procedido, com observfmcia as disposit;oes
estabelecidas neste Edital eo disposto no art. 73, inciso II, da Lei nO8.666, de 21 de junho
de 1993.

21.14. Nenhuma indenizac,;:aosera devida aos licitantes pela elabora<,;:aoe/ou apresentac,;:aode
documentac,;:ao/prapasta relativas ao presente Pregao, nem em relac,;:aoas expectativas de
contratac,;:6esdela decorrentes;

21.15. Os envelopes contendo as documentos de habilita<;:ao dos demais licitantes ficarao a
disposi<;:aopara retirada na sede do (AU pelo prazo de 30 (trinta) dias findo a qual serao
destrufdos.

21.16. 0 vencedor devera, durante 0 prazo da Ata de Registro de Prec,;:ose ordem de servic;os,
manter as condic,;:5esde habilitac,;:aoapresentada na licitac;ao.

21.17. E facultada a Pregoeira ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licita<;:ao, a
promoc,;:aode diligencia destinada a esclarecer au complementar a instruc,;:aodo processo,
vedada a indusao posterior de documento ou informac,;:aoque deveria constar no ata da
sessao publica. vff.!

21.18. No julgamento da habilita<;:aoe das propostas, a Pregoeira podera sanar erros ou falh~'"
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessfvel a todos, atribuindo-Ihes
vaJidade e eficacia para fins de habilita<;ao e dassifica<;ao.
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21.19. A existencia de prec;os registrados nao obriga a Administrac;ao a firmar as contratac;6es
que deles poderao advir, facultando-se a realizac;ao de licitac;ao especifica para a aquisic;ao
pretend ida, sendo assegurado ao beneficia rio do registro a preferencia de fornecimento em
igualdade de condic;oes.

21.20. A autoridade competente para a aprovac;ao do procedimento licitatorio podera revoga-Io
em face de razces de interesse publico, par motiv~ de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e 5uficiente para justificar tal conduta, devendo anula-Io par
ilegalidade, de afieiD au par provocac;ao de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

21.21. Nos casas omissos aplicar-se-ao as disposic;:oesconstantes Lei nO 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreta n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreta nO. 7.892, de
23/01/2013, Decreta nO 8.250, de 23/05/2014, Lei Complementar 123, de 2006, alterada
pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, pela Decreta nO 8.538/2015, e
sujeitando-se, subsidiariamente, as disposic;:oes da Lei nO 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e alterac;:oesposteriores.

21.22. Qualquer pessoa podera solicitar esciarecimentos, providencias au impugnar a ato
convocatorio deste Pregao Presencial.

21.23.A impugnac;:ao devera ser protocolizada na sede do CAU-BA dirigida a Pregoeira em ate
dais dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica.

21.24. Cabera a Pregoeira decidir sabre a petic;:aono prazo de ate vinte e quatro horas.

21.25. Acolhida a impugnac;:ao contra a ato convocatorio, sera designada nova data para a
realizac;:aodo certame, observando-se as exigencias quanta a divulgac;:ao das mOdificac;:oes
no Edital.

21.26. Qualquer mOdificac;:aono Edital exige divulgac;:ao pelo mesmo instrumento de publicac;:ao
em que se deu a texto original, reabrindo-se a prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alterac;:aonao afetar a formula(_;i:iodas propostas.

21.27. Nao havendo expediente au ocorrendo qualquer fato superveniente que impec;:a a
realizac;:aodo certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para 0
primeiro dia uti I subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde
que nao haja comunicac;:aoda Pregoeira em cantrario.

21.28.A homalogac;:ao do resultado desta licitac;:aanao impllcara direlto a contratac;:ao.

21.29. Os Ilcitantes assumem todos as custos de preparac;:aoe apresentac;:ao de suas propostas e
a Administrac;:ao nao sera, em nenhum caso, responsavel par esses custos,
independentemente da conduc;:aoau do resultado do processo Ilcitatorio.

21.30. 0 licitante devera manter preposto, aceito pela Administrac;:ao, no local do servic;:o,se fOfJ(
caso, para representa-Io na execuc;:aodo contrato. N~

21.31. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, exciuir-se-a 0 dia do
infcio e incluir-se-a a do vencimento. 56 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administrac;:ao.

/
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21.32. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara 0 afastamento do
licitante, desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados as principios da
isonomia e do interesse publico.

21.33. Os autos do processoadministrativ~ permanecerao com vista franqueada aos interessados
no orga~, situado na sede do CAU-SA localizado em Rua Territorio do Guapore, nO 218,
Pituba, no horario de 8:30 as 12:00h e das 13:30 as 18:00h, de segunda a sexta-feira.

21.34. Em caso de cobran<;apelo fornecimento de copia da Integra do Edital e de seus anexos, a
valor se limitara ao custo efetivo da reprodu<;aogrMica de tais documentos, nos termos do
artigo 32, § 50 da Lei nO8.666/93, de 1933.

21.35. 0 foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera 0 da SeC;aoJudiciaria da
Bahia - Justi<.;aFederal, com exclusao de qualquer Dutro.

Salvador, 23 de junho de 2016 .

. ' ~. r\; . ,"
ANA P!)U&CeJoto ALVES
P~~oeirado CAU-BA
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

ORGAO INTERESSADO E LOCALlZA~AO
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia/ Rua Territorio do Guapore, nO 218, CEP 41830-
520, Salvador - Bahia. -'.
Telefone: (71) 3032.2080
Site: www.cauba.org.br

1. DO OBlETO

1.1 Constitui objeto do presente PregaoPresencial a contratac,;:ao de empresa especializada em
PRESTAgiO DE SERVIC;:OSGRi>.FICOS,para execu,ao dos servi,os de Impressao e
acabamento de materia is gr.3ficos, incluindo todo material e mao de obra necessarias para
atender as necessidades do CAU-SA.

1.2 Especificac,;:oesdos materiais graficos, per Item:

ITEM 1 PRODUTO TIPO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO
PAPEl RA

Bloco de A CAPA - couche CAPA CAPA - 25 Refile e 15x21 em
anota~5es - bJocagemfosco lS0g/m2 4xO

MIOlO - offset MIOlO - MIOlO simples

- alta alvura 75g/m' - lxO
Valor estlmado para. 500 unldades j 1.000 umdades j 2.000 umdades

ITEM 2 PRODUTO TIPO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENT FORMATO
PAPEL RA 0

Cartaz A Cauche brilho u 150gjm2 4xO 1 42,Ox29,7cm
Fasco (A3)

Valor estlmado para. 50 j 100 j 200 unrdades

ITEM 3 PRODUTO TIPO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO
PAPEL RA

Pasta com A Triplex 250gjm2 4xO 1 Corte, vinca, 22,5x31cm
balsa plastificac;aa e (aberta);

colagem balsa 45,Ox31cm(
(ate 2 balsos) fechado);

f'J(
Balsa
10x243cm

Valor estimado para: 100 j 200 j 500 unidades 1'fr' (~
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ITEM 4 PRODUTO TIPO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO
PAPEL RA

Convite A Couche Fosco 200g/m2 4x4 Frente e Reflie, lSx21cm
verso laminac;ao

brilhante ou
fosca BOPP

Valor estlmado para. 100/ 200 I 500 umdades

ITEM 5 PRODUTO TIPO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO
PAPEL RA

Cracha A Triplex 300g/m2 4xO 1 Reflie, lOx14cm
laminac;ao
brilhante ou
fosca BOPP, furo
e cordao

Valor estlmado para. 100/ 200/ 300 unldades.

.-
ITEM 6 PRODUTO T1PO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO

PAPEL RA
Envelope Oficio Offset 90g/m2 lxO 1 Corte/faca, ll,4x22,9c

I
vinca e colagem m

(fechado)

Valor estlmado para. 200 I SOD / 1.000 umdades

ITEM 7 PRODUTO TIPO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO
PAPEL RA -

Envelope Saco A Offset 90gjm2 lxO 1 Corte/faca, 2Dx28cm
vinca e colagem (fechado)

Valor estlmado para. 200/ 500 / 1.000 umdades

ITEM 8 PRODUTO T1PO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO I
PAPEL RA

Envelope Saco B Offset 90gjm2 lxO 1 Corte/faca, 24x34cm
vinco e colagem (fechado)

Valor estlmado para: 200/ 500 / 1.000 unldades

ITEM 9 PRODUTO T1PO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO-
PAPEL RA

Envelope Envelope Offset 90g/m2 lxO 1 Corte/faca, 15x21cm
convite vinca e Calage~1 (fechado)

.~

Valor estlmado para: 200/ 500/ 1.000 umdades
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ITEM 10 PRODUTO TIPO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO
PAPEl RA

Flyer Flyer A Couche lS0g/m2 4x4 1 Reflie, lOx15cm
laminac;ao fasca,
BOPP

Valor estlmado para, 100 I 200 I SODunldades

Flyer i
lamina<;ao fasca,
BOPP

Valor para:

ITEM 12 PRODUTO T1PO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO
PAPEL RA

Folder Folder A Couche 150g/m2 4x4 1 Reflie, 15x21cm
laminaC;ao tasca, (fechado 1
BOPP dobra) e

30x21cm
(aberto)

Valor estlmado para: 200 / 300 I 500 umdades

ITEM 13 PRODUTO T1PO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO
PAPEL RA

Folder Folder B Couche lSDg/m2 4x4 1 Reflie, 21xlOcm
laminat;i'io tasca, (fechado
BOPP com 2

dobras) e
30x21cm
(aberto)

Valor estlmado para. 200 I 300 /500 unldades

ITEM 14 PRODUTO T1PO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO
PAPEL RA

Cartilha Cartilha A CAPA - Couche CAPA - CAPA - 24 Reflie, 15x21cm
MIOlO - lS0g/m2 4x4 laminaC;ao (fechado);
Couche MIOlO - MIOlO brilhante ou 30x21cm
foscojbrilhante 90g/m2 - 4X4 tasca, BOPP (fechado)

aramoo canoa
Valorestlmado para. 1.000/2.000/5.000 unldades

~J
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il B CAPA ~ CAPA ~ CAPA ~ 48 Reflie, 15x21cm
MIOLO ~ 150g/m2 4x4 laminac;ao (fechado);
Couche MIOLO ~ MIOLO brilhante ou 30x21cm
fosco/brilhante 90g/m2 ~ 4X4 fosca, BOPP (aberto)

para: 1.000/2.000/5.000

•ITEM 16 PRODUTO T1PO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO
PAPEL RA

Livro Livro . CAPA ~ CAPA ~ CAPA ~ 112 Reflie, 15x21cm
Supremo 2S0g/m2 4x4 laminaC;ao (fechado);
MIOLO ~ MIOLO ~ MIOLO brilhante ou 30x21cm
Couche 90g/m2 ~ 4X4 fosca, BOPP, (aberto) +
fosco/brilhante corte e vinco lombada

lombada
quebrada Hot
Melt

Valor estlmado para: 1.000 / 2.000 / 5.000 unldades

ITEM 17 PRODUTO T1PO DE GRAMATU COR PAGINAS ACABAMENTO FORMATO
PAPEL RA

Relatorio Relatorio CAPA ~ CAPA CAPA 112 Refiie, 21x30cm
de gestaa de gestao Supremo 2S0g/m2 4x4 paginas no laminaC;ao (fechado);

MIOLO ~ MIOLO ~ MIOLO miolo brilhante ou 42x30
Couche 90g/m2 ~ 4X4 fosca, BOPP, (aberto) +
fosco/brilhante corte e vinca lombada

lombada
quebrada Hot
Melt

Valor estlmado para. 500/1.000/2.000 unldades

1.1. 0 prazo de fornecimento dos itens acima sera de 12 (doze) meses;

1.2. As ordens de servic;o emitidas pelo CAU/BA indicarao 0 tipo de cada item e 0 respectiv~
quantitativo, de acordo com a tabela acima.

2. DA lUSTlFICATIVA . f
A contratac;ao de servic;os grMicos objetiva atender a crescente demand a de materiais graFic-J/C
para publicac;oes e eventos direcionados aos profissionais da Arquitetura e Urbanismo no ambi~'J
de atuac;ao do CAU-BA, tendo em vista que 0 Conselho nao possui em seu quadro profissionais
especializados e nem mesmo equipamentos necessarios a realizac;ao dos referidos servic;os. /

6~-
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Devido a impossibilidade de definic;;:ao previa do quantitativa a ser demandado pela CAU/SA,
adotou-se a contratac;;:aopar sistema de registro de prec;;:ospar item.

3. LOCAL DE ENTREGA

3.1. Os produtos devem ser entregues na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da
Bahia, localizada na Rua Territorio do Guapore, n 218, CEP41830-520 - Pituba - Salvador/BA.

4. DO PAGAMENTO

4.1. 0 pagamento dar-se-a em ate a 50 (quinto) dia util apos a prestac;;:aodos servic;;:ose efetiva
entrega dos materia is gr.3ficos solicitados, com a respectiva comprovac;;:ao devidamente
atestada, de acordo com as especificac;;:oes e as quantitativos solicitados no perfodo,
atraves do empregado responsavel pela fiscaliza<_;aodo contrato.

4.2. Os pagamentos serao efetuados apos verifica~ao da Regularidade Fiscal da Contratada,
conforme constante na Edital;

4.3. Constatada qualquer divergencia au irregularidade na Nota FiscaJjFatura, esta sera
devolvida a CONTRATADA para as devidas carre<;oes. Neste caso, 0 CAU/A tera 0 prazo de,
ate, 05 (cinco) dias uteis, a cantar da data de reapresenta<;ao do documenta, para efetuar
a pagamento;

4.4. 0 aceite/aprava<;ao das produtos pelo CAU-SA, nao exdui a responsabilidade civil da
CONTRATADA por vieios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as
especifica<;oes tecnicas exigidas no edital au atribufdas a CONTRATADA e posteriormente
verificadas, garantindo-se ao CAU-SA as faculdades previstas no art. 18 da Lei nO8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor);

4.5. 0 CAU-SA podera sustar a pagamento da licitante contratada, no todo ou em parte, nos
seguintes casas:

4.5.1. Entrega defeituosa dos materiais/produtos;

4.5.2. Descumprimento de obriga<;oes relacionadas com as materiais contratados, hipotese em
que 0 pagamento ficara retido ate que a CONTRATADA atenda a clausula infringida;

4.5.3. Existencia de debito da CONTRATADA para com a CAU-BA, quer proveniente da execu,~~/' /
do presente instrumento contratual, que de obriga<;oes ajustadas em outros contratos;,~~

Ru) lE'nllof10 (10G\I~pnle 215, P:wh} HP·,11~}O·520 \~h'"~01 if,A
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4.5.4. Descumprimento, pela CONTRATADA, de obrigac;oes avenc;:adas com terceiros que,
eventualment€, possam prejudicar 0 fornecimento dos materia is au 0 CAU-BA;

4.6. 0 CAU-BA fara a retenc;:ao, com repasse ao 6rgao arrecadador de qualquer tributo au
contribuic;:ao determinada pela legislac;:ao espedfica, sendo que a CAU-BA se reserva a
direito de efetua-Ia, au na~, nos casas em que far facultativa a obrigac;:ao;

5. DA VIGENCIA E DA EFICAcIA

5.1. 0 praza de validade da Ata de Registro de Prec;:ose de 12 (doze) meses, incJufdas
eventuais prorrogac;:oes, contado da data da sua assinatura, exclufdo a dia do comec;:oe
inclufdo a do vencimento.

6. DA AMOSTRA

6.1. 0 CAU-SA poden3 solicitar AMOSTRA. 0 (5) vencedor (es) provisorio (5) serao convocado
(5) pelo fiscal do contrato e deverao apresentar em ate 05 (cinco) dias uteis, a contar da
data de solicita~ao da amostra, 01 (uma) unidade de amostra, dos seguintes itens,
conforme especificap3es deste Termo de Referencia.

7. DA EXECU~O

7.1. Homologado 0 resultado da licita~ao, sera a sua execuc;ao adjudicada em favor do licitante
vencedor e encaminhado para assinatura da Ata de Registro de Prec;ose das subsequentes
ordens de servic;os;

7.2. Sao de inteira responsabilidade da contratada todas as obrigac;oes peros encargos
previdenciarios, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execuc;ao do contrato;

7.3. A contratada se responsabilizara, ainda, por todas as despesas oriundas do contrato, assim
como por eventuais danos ou prejulzos causados a terceiros ou ao CAU-SA, resultantes de
culpa ou dolo do contratado ou dos seus prepostos na execuc;ao do contrato;

7.4. Os contratos poderao ser aditados nas hipoteses de complementac,;:ao ou acrescimo de
valores, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial;

8. DAS OBRIGAC;:OESDA CONTRATADA

8.1. Manter durante a vigencia do contrato as condic,;:oes de habilitac,;:ao e qualificac,;:ao
necessarias para a contratac,;:ao, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes \errj
regularidade fiscal, jurldica, tecnica e econ6mica; f'J'
Adotar todas as providencias necessarias para a fiel execuc;ao do objeto do presente Termo
de Referencia, em conformidade com as disposh;oes do Edital e da respectiva Ata de
Registro de Prec;o, executando-o com eficiencia, presteza e pontualidade; i

\.4;~:-,

8.2.
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8.3. Satisfazer, rigorosamente, a objeto desta contrata!;ao, prestando as servi!;os em
conformidade com todas as condi!;oes e as prazos estabelecidos neste Termo, bem como
com toda e qualquer exigencia legal aplicavel ao presente caso.

8.4. Manter, durante a prazo de vigencia da contrata!;ao, sigilo sabre todas as lnformap3es
farnecidas pela CAU/SA pastas a sua disposi~o para a execu~ao dos servi!;os e nao
reproduzir ou copiar, total ou parcialmente, qualquer documento que Ihe seja entregue por
melo Fisico au eletronico, exceto nas necessidades decorrentes dos servi~os objeta deste
Terma;

8.5. Fornecer 0 material solicitado no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento da Ordem de Servi~o;

8.6. Fornecer os materia is conforme especifica~oes, marcas, validades e pre!;os indicados na
licitac;ao supracitada e registrados na Ata;

8.7. Providenciar a imediata corre~ao das deficiencias, falhas au irregularidades constatadas
pelo CAU/SA referentes a forma de fornecimento do material e ao cumprimento das
demais obrigac;;oesassumidas na Ata;

8.8. Fornecer sempre, a medida que forem vencendo as prazos de validade da documentac;;ao
apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condi~oes de habilitac;ao e
qualificac;;ao exigidas para contratac;ao, bem como as que comprovem a sua
compatibilidade com as obrigac;oes assumidas;

8.9. Em havendo necessidade, assente no que preceitua 0 art. 65, § 1°, da Lei 8.666/93,
aceitar as acrescimos au supressoes nos quantitativos que 5e fizerem indispensaveis,
sempre nas mesmas condic;oes registradas;

8.10. Ressarcir as eventuais preju(zos causados ao CAU/SA e/ou a terceiros, provocados par
ineficiencia au irregularidades cametidas na execuc;ao das obrigar;oes assumidas na ARP;

8.11. Pagar, pontualmente, as fornecedores e as obrigac;oe5 fiscais, relativo ao material
fornecido, com base na presente ata, exonerando a CAU/SA de responsabilidade solidaria
au subsidiaria par tal pagamenta.

8.12. Prestar as servic;os de acordo com a proposta e que satisfac_;aa descrito
obedecendo as disposi~oes legais e regulamentos pertinentes;

neste Termo,

fJ
8.13. Arcar com tadas as despesas, diretas au indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigac;;oes assumidas, bem como com todos os custos referentes a presta!;ao de servi!;os,
inclusive 0 transporte dos produto5 e mao de obra;
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8.14. Prestar adequadamente as servic;os objeto deste Termo, sanando qualsquer fafhas
imedlatamente apos a sua constatac;ao;

8.15. Fornecer toda a supervisao necessaria a execuc)io dos servic;os, indicando preposto
responsavel pela execuc;ao do contrato para representa-Io perante 0 CAU/SA, sujeito a
aprovac;ao e a aceite do fiscal do contrato;

8.16. Responsabilizar-se integralmente pelc fornecimento dos produtos contratados, bem como
pela transporte e seguranC;a do prod uta e condutores, eventuais acidentes e consequentes
danos ambientais que possam ocorrer no transito da mercadoria;

8.17. Arcar com as despesas decorrentes da nao-observancia das condiC;5es constantes deste
Termo, respectiv~ Edital e respectiva Ata de Registro de Prel;os, bem como de infral;5es
praticadas par seus funciont]rios, ainda que no recinto do Contratante;

8.18. Responsabilizar-se por quaisquer onus decorrentes de omiss5es au erros na elaboral;ao de
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para 0 CAU/SA;

8.19. Realizar visita teknica e/ou reuniao, nas dependencias da sede do CAU/SA, antes do inicio
da produc;ao contratada para confirmar os formatos e as especificac;5es tecnicas do
material que sera produzido;

8.20. Trabalhar com materia prima e acabamento de alta qualidade para que seja posslvel em
determinadas situac;5es produzir materiais sofisticados;

8.21. Enviar provas ffsicas para checagem de cores e material para todos os materiais a serem
produzidas;

8.22. Cumprir a praza de execul;aa e entrega das pec;asdemandadas;

8.23. Prestar esclarecimentos ao CAU/SA sabre eventuais atos au fatos desabonadores
noticiados que 0 envolvam, independentemente de solicitac;ao;

8.24. Fornecer, junto com a prod uta, documento contendo informac;5es sabre a forma correta e
adequada de estocagem, quando for a caso; if!

'~'<.i

8.2S. Fornecer as produtos, objeta deste Termo, bem como repar par sua conta e
responsabilidade, aqueles considerados inadequadas au imperfeitos, au que estiverem em
desacordo com a ora pactuado, ficando a criteria do CAU/SA aprovar au rejeitar as
produtos;
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8.26. Responsabilizar-se par todos os encargos de natureza fiscal, tributaria e trabalhista,
decorrentes da execw;ao do objeto deste Termo, cabendo apresentar ao CAU/SA, quando
exigido, comprovantes dos pagamentos;

8.27. Assumir a responsabilidade par todas as providencias e obrigac;oes estabelecidas na
legislac;ao de aCidente do trabalho, quando, em ocorrencia da especie, forem vltimas as
seus tecnicos no desempenho dos servic;os, ainda que acontecidos nas dependencias do
CAUjBA;

8.28. Respansabilizar-se par quaisquer infra~oes, danos au prejuizas causados ao CAU/8A ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa au dolo, quando da execuc;ao do servic;o por seus
empregados e/ou prepostos, nao excluindo au reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalizac;ao ou 0 acompanhamento pelo fiscal do contrato;

8.29. Assumir a responsabilidade par danos causados diretamente aos produtos, materia is au
equipamentos de propriedade do contratante, quando estes ten ham sida ocasionados por
seus empregados durante a execuc;ao do contrato;

8.30. Adotar as providencias no sentido de preservar a CAU/SA de mante-Ia a salvo de
reivindicac;oes, demand as, queixas ou representac;oes de qualquer natureza, de houver
a<;aotrabalhista envolvendo as servi<;os prestados;

8.31. Responsabilizar-se, com exclusividade, pelo pagamento de despesas porventura oriundas
de decisao judicIal, eXlmlndo 0 CAU/SA de qualquer relac;ao empregatlcla com os
envolvidos na prestac;ao dos servl<;os objeto deste Termo;

8.32. Pagar as salarios de seus empregados e as obriga<;5es SOCialS, trabalhistas e
previdenciarias ou par acidente de trabalho e quaisquer indeniza<;oes, nao cabendo, sob
qualquer hipotese, responsabilidade sOlidaria, subsidiikia au direito de regresso contra a
CAUjBA;

8.33. Abster-se de contratar servidor vinculado ao CAU/SA;

8.34. Submeter-se a fiscalizac;ao do CAU/SA e prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem
solicitados, cujas reciamac;oes de obriga a atender prontamente;

A fiscaliza,aade que trata a subitemanterior desteTerma naa exclui au redul!
responsabilidade quando aos danos causados ao (AU/SA au a terceiros, decorrentes de
sua culpa au dolo na execuc;ao do contrato bem como as resultantes de imperfeic;ao
tecnica, vlelo redibitorio, emprego de material inadequado au e quaJidade inferior, sendo
que na ocorrencia desses eventos naD havera corresponsabilidade do CAU/SA DU de seus
agentes e prepostos;

8.35.
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8.36. Executar diretamente os servic;os sem transferencia de responsabilidade ou subcontratac,;:ao
na~ autorizadas pelo CAU/BA;

8.37. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte 0 material produzido em
que se verifiquem danos em decorrencia do transporte ou defeito de qualquer natureza,
bem como providenciar a substituic,;:ao dos mesmos, dentro dos prazos previstos neste
Termo/ contados da data de notificac,;:aoque Ihe for entregue oficialmente;

8.38. Dispor de meios necesstkios ao transporte/ para a devida entrega dos materia is produzidos
no local do destin~;

8.39. Dispor de meios adequados para a embalagem e empacotamento dos materiais produzidos
na quantidade e propon;ao estipulada pelo CAU/BA quando da emissao da solicitac;ao de
ordem de servic,;:o/devendo canter a descric,;:aodo item e quantidade;

8.40. Cumprir todas as disposic,;:oesdeste Termo de Refen?ncia/ e ainda com toda e qualquer
exigencia legal aplicavel ao caso.

9. DAS OBRIGAI;OES DA CONTRATANTE

9.1. Proporcionar todas as facilidades para que 0 Iicitante vencedor possa desempenhar seus
servic;os para cumprimento do objeto contratado;

9.2. Apreciar e aprovar os materia is graFicos, por meio do fiscal do contrato, apresentados pelo
licitante vencedor;

9.3. Solicitar a substituic,;:ao/reparo dos materia is que apresentarem defeitos/avarias ou que nao
forem produzidos conforme as especificac;oes deste Termo, sem qualquer onus ao
contratante;

9.4. Comunicar expressamente ao licitante vencedor as irregularidades observadas na execUl;ao
dos servic,;:ose solicitar a sua correc,;:ao;

9.5. Prestar as informac,;:oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados do licitante vencedor;

9.6. Apreciar e aprovar os materiais graficos/ por meio do fiscal do contrato apresentadoSfO(
licitante vencedor; . ,)

;
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9.7. Supervisionar a execu<;ao dos servi~os par meio do fiscal do contrato a ser indicado pelo
CAU/BA, verificando se todas as obriga<;;oesprevistas neste Termo estao sendo cumpridas
pela contratada;

9.8. Acompanhar, fiscalizar e conferir a execuc;;aodos servi~os objeto deste Termo, atraves de
empregado a ser designado, denominado fiscal do contrato, bem como atestar as notas
fiscais concernentes aos servic;;osefetivamente prestados;

9.9. Acompanhar a execuc;ao do contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c 0 art. 67 da
Lei nO 8.666/93, atraves do fiscal do contrato, que exercera ampla e irrestrita fiscaliza<;;ao
do objeto, a qualquer hora, determinando a que for necessaria a regulariza~ao das faltas
ou defeitos observados, inclusive quanto as obrigac;;oes da contratada constantes tambem
do presente contrato, deste Termo e do respectiv~ Edital;

9.10. Notificar expressamente a contratada sobre imperfeic;;oes, falhas au irregularidades
constatadas na execuc;ao dos servic;os, requerendo a adoc;;ao das medidas corretivas
necessarias;

9.11. Notificar, par escrito, a contratada da aplicac;ao de eventuais penalidades, garantindo-Ihe
a direito ao contraditorio e a ampla defesa;

9.12. Rejeitar no todo au em parte a prestac;ao dos servi<;;os em desacordo com as
especificac;oes e condic;;5esdo Edital e Termo de Referencia;

9.13. Orientar 0 fornecedor sobre os materiais/pec;;as que serao produzidas, qual sua fun<;;ao,
publico-alva e prazo de entrega em consonancia com as exigencias estabelecidas neste
Termo;

9.14. Conferir todos as materia is antes de sua produc;;ao por meio de uma prova gratica e,
tambem, apos sua produc;;ao, de acordo com as especificac;;5es tecnicas aprovadas
previamente enviado pelo licitante vencedor;

9.15. Efetuar as pagamentos devidos nas condi<;;5esestabelecidas neste Termo;

9.16. Efetuar a juntada aos autos do processo, as irregularidades observadas durante a
execuc;;aoda relac;ao contratual;

9.17. Rejeitar a prestac;;ao dos servic;;os graficos, objeto deste Termo, par terceiros, ~7ff/
autorizac;ao expressa das partes. "{tV'-"

9.18. Emitir nota de empenho a credito do fornecedor no valor total correspondente ao material
solicitado;
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9.19. Observar para que, durante a vlgenCia da presente ata, sejam mantidas todas as
condip3es de habilitac;ao e qualificac;ao exigidas na licitac;ao, bem assim, a sua
compatibifidade com as obrigac;6es assumidas;

9.20. Efetuar 0 pagamenta referente aa material farnecido no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, contados do recebimento do material e atesto da respectiva nota fiscal;

10. DISPOSI~6ES FINAlS

10.1. 0 Edital, em sua Integra podera ser solicitado atraves do e-mail licitacaes@cauba.gov.br.
Quaisquer informac;oes, com relac;ao a este Edital e seus anexos, poderao ser abtidas
atrav€s do e-mail: licitacoes@cauba.qov.br; au pelo telefane (Oxx71) 3032.2080 -
Comissao Permanente de Licitac;aa;

10.2. Os esclarecimentas de duvidas quanta aa presente Edital e seus anexas poderao ser
solicitados por qualquer pessoa ate dois dias uteis antes da data fixada para
recebimento das propostas. As salicitac;6es de esciarecimentos deverao ser feitas,
preferencialmente, atraves de correspandencia dirigida par escrito e contra recibo a
Comissao Especial de Licitac;ao do CAU-BA, na sede do (AU-BA, localizada na Rua Territorio
do Guapore, nO 218 - Pituba, no harario de 8:30 as 12:00h e das 13:30 as 18:00h, de
segunda a sexta-feira. Os esclarecimentas prestados serao estendidos a todas as empresas
adquirentes do Edital;

Salvador, 23 de junho de 2016.

tv' ,./
·~i)j·:·'Iw

ANA p/lUlKCOUTO ALVES
pregoeira do CAU·BA

Kua T"ff!tori'l do fiLB[l(",i JHl, Pdui;,; (P'4 lB3i.h2u S<;!~d{lf;RA
w"'Kcaut>~.of(j b!

mailto:licitacaes@cauba.gov.br.
mailto:licitacoes@cauba.qov.br;


Conselho de ArQuitetura
e UrbanlSlTlO dd Bahia

ANEXO II

DECLARAC;:JiO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIC;:OES DE HABILITAc;:JiO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE AO CONSELHO DE ARQUITETURA

E UBANISMO DA BAHIA - CAU-BA

Ref.: PREGAOPRESENCIALN° 002(2016.

Prezados Senhares,

A empresa ~ atraves de seu representante legal, o(a)
Sr(a). portador(a) da Carteira de Identidade n.o

e do CPF n.° DECLARA para fins do Pregao
Presencia I n.o 002/2016, sob as sanc;5es administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta
empresa, na presente data, e considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme incisos I e II, do artigo 3°, da Lei Complementar n.o 123, de
14(12(2006; ou

( ) EMPRESADE PEQUENOPORTE, conforme incisos I e II, do artigo 3°, da Lei Complementar n.O
123, de 14(12(2006.

DECLARA ainda, que a empresa nao se encontra alcanC;ada par qualquer das hip6teses descritas
no § 40, do artigo 30, da Lei Complementar n.O 123, de 14/12/2006 e alterac;oes, e que
CUMPRIRA plenamente com os requisitos de habilitac;ao exigidos neste Edital.

____ de de 2016.

(Empresa e assinatura do responsavel legal).

Obs.: Esta deciaraC;ao devera ser preen chida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

(
lJ J.
~"'"
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ANEXO III

OECLARAC;:AO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAC;:AO DO
PREGAO PRESENCIAL NO 002/2016

Nome/Razao Social: Enderec;o: Municipio:
___ Estado: R.G: C.P.F./C.N.P.l.: Declara,
sob as penas da Lei e, em especial, em conformidade com a Lei Federal nO 10.520, de 17 de julho
de 2002, que cumpre todos os requisitos de habilitac;ao estabelecidos no Edital de Pregao
Presencial n 002/2016.

E, por ser a expressao fiel da verdade, firma a presente.

____ ,' _ de de 2016.

(Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) Obs.:

Esta declarac;ao devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assi~r/fa/
pelo(5) 5eu(5) representante(s) legal(i5) e/au pracuradar(es) devidamente habilitada(s). 'f~
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAC;AO DE INEXISTENCIA DE MENOR TRABALHADOR,
CONHECIMENTO DO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDmVOS

AO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU-BA

Ref.: PREGAOPRESENCIALN0 002/2016.

A empresa :-::- --: __
na__________ telefone'______ fax_-:----: _
__ ~-----, por intermedio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do
PREGAO PRESENCIAL nO ___j2016., DECLARA expressamente, sob as penalidades cabfveis,
que:

sediada
email

a) Nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condi<;iiode aprendiz, nos term os do incisoXXXIII do art. 7° da Constituic;aoFederal de 1998 (Lei
nO 9.854/99).

b) Detem conhecimento de todas as informac;5escontidas neste edital e em seus anexos, e que a
sua pro posta atende integralmente aos requisitosconstantes do edital supra.

c) Declara, ainda, sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para a habilitac;aono presente processo Jicitatorio,estando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrencias posteriores, em cumprimento ao que determina 0 art. 32, §2°, da Lei n.o
8.666/93.

___ de de 2016.

(Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) Obs.:

Esta deciaraC;aodevera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

RU,3ferrltor:Q do Guap;)r~ "1\ l'i:UDd C;)<1330 :))0 'iail'odm,·f}/,
'.\"8 ...·",c aUGa, ·:)f llli



Conselho ArqlJiletura
e Urudnismo dd Bailia

ANEXOV

TERMO DE CREDENCIAMENTO
(PROCURA(:AO)

OUTORGANTE: (nome, Cedula de Identidade, CPF/MF, endere<;o, razao social, etc.)

OUTORGADO: (nome, Cedula de Identidade, CPF/MF e qualifica<;ao do representante)

OBJETO: representar a outorgante perante 0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia -
CAU-BA no Pregao Presencia I nO002/2016.

PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS apos 0 certame, prestar declara~ao de que 0
outargante esta em situac;ao regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, Seguridade
Social e a Fundo de Garantia do Tempo de Servi~o - FGTS, bem como de que atende as
eXigencias do Edital quanta a habilita~ao jUridica e qualifica~oes tecnica e economico-financeira,
formular ofertas e lances de pre~as nas sessoes publicas, assinar as respectivas atas, registrar
ocorrencias, formular impugna~5es, interpar recursos, assinar Contratos/Pedidos de Campra,
assim como assinar todos e quaisquer documentos indispensaveis ao bom e fiel cumprimento do
presente mandato.

____ de de 2016.

(Razao Social da Empresa e assinatura does) responsavel(is) legal(is)

Devera ser preenchida em papel timbrado da empresa propanente e assinada pelo(s)
representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO VI
MODELO DE PRO POSTA DE PREI;O

Prezados Senhores,

Em cumprimento aas ditames editalfcios, mais precisamente do
PREGAO PRESENCIAL nO 002/2016 - CAU/BA, 5ubmetemos a apreciat;ao de V.Sas. nossa
proposta, com pret;os fixos e irreajustaveis, para a item _(descrever a item ofertado), pret;o
unitario de e pret;o global de I apresentados em conformidade com a item 1.2 do
Anexo I, do Edital - Termo de Referencia, para as quantitativos constantes do quadro abaixo:

Exemplo:

Item Produto Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Valor total
(Pi) (P2) (P3) (Pl+P2+P3)

01 Slaco de anotac;oes 500 1.000 2.000
02 Cartas 50 100 200
03 Pasta com balso 100 200 500
04 Convite 100 200 500
05 Cracha 100 200 300
06 Envelope 200 500 1.000
07 Envelope 200 500 1.000
08 Envelope 200 500 1.000
09 Envelope 200 500 1.000
10 Flyer 100 200 500
11 Flyer 100 200 500
12 Folder 200 300 500
13 Folder 200 300 500
14 Cartilha 1.000 2.000 5.000
15 cartilha 1.000 2.000 5.000
16 livro 1.000 2.000 5.000
17 Relatorio de gestao 500 1.000 2.000

Deciaramos, para os fins que se fizerem necessarios, que as
equipamentos ofertados em nossa proposta atendem integral mente as exigencias e especifica<;oes
tecnicas minimas estipuladas no Anexo I do Edital da licita<;ao em referencia, e que temos plena
conhecimento de todos os aspectos relativos a licita<;ao em causa e concordamos, sem restri<;ao,
com as condi<;oes constantes no Edital e seus anexos.

Declaramos nao possuir em nosso quadro de pessoal empregados
menores de 18 (dezoito) anas em trabalho noturno, perigoso au insalubre, e menores de 16 /
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi<;ao de aprendiz, a partir de 14 (quato\,#li
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constitui<;aa Federal e da Lei nO9.854/99. "1"-/"
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Informamos que a prazo de validade de nossa proposta e de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitac,;:ao.

Declaramos que 0 prazo de entrega dos servic;os e de dias
corridos, contado a partir da data da expedic;:aoda Ordem de Fornecimento, tudo conforme Edital.

Caso nos seja adjudicado 0 objeto da presente iicltac;:ao, nos
comprometemos a assinar a ordem de servic;:o no prazo determinado no documento de
convocac;ao, indicando para esse fim a Sr. , Carteira de Identidade nO
expedida em _} _}_, 6rgao Expedidor __ e CPF nO como representante le-g-a-:l-d"Ce-s-:-'ta•
empresa.

Atenciosamente,

(Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) Obs.:

Esta dedarac;ao devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s} seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO VII

PREGAO PRESENCIAL N° 002/2016
ATA DE REGISTRO DE PREC;OS - SERVIC;OS GRAFICOS

ADS _ dias do mes de __ do ana de 2016, 0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia -
(AU/BA, atraves do lavra a presente Ata de Registro de Pre!;os (ARP), referente ao
Pregao Presencia I nO 002/2016, que objetiva a presta~ao de servit;os graFicos para execuc,;:aodos
servic;os de impressao e acabamento de materiais gratico5, incluindo todD material e maos de obra
necessarios para atender as necessidades do CAU-BA, observadas as especificac;6es, as prec;os, as
quantitativos e as fornecedores classificados na licitac;ao supracitada, bem como, as clilu5ulas e
condic;6es abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculatiYo e obrigacional
as partes, a luz das regras insertas no Decreto nO7.892 de 23 de janeiro de 2013.

1. 0 CAU/BA, Dbriga-se a:

1.1 Solicitar via fax, telefone au e-mail, a eventual fornecimento de material cujos pret;os
encontram-se registrados na presente ARP (Ata de Registro de Pret;os);

1.2 Emitir nota de empenho a credito do fornecedor no valor total correspondente ao material
solicitado;

1.3 Observar para que, durante a vigencia da presente ata, sejam mantidas todas as condi!;oes
de habilitat;.3o e qualifica<;ao exigidas na licitat;ao, bem assim, a sua compatibilidade com as
obrigat;oes assumidas;

1.4. Efetuar 0 pagamento referente ao material fornecido no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, contados do recebimento do material e atesto da respectiva nota fiscal;

1.5. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execut;ao do presente Registro de Pret;os, atraves de
empregado a ser designado, denominado fiscal do contrato, bem como atestar as notas
fiscais concernentes aos servi<,;:osefetivamente prestados;

1.6. Proporcionar todas as facilidades para que 0 licitante vencedor possa desempenhar seus
servi<;os para cumprimento do objeto contratado;

1.7. Apreciar e aprovar os materia is graficos, par meio do fiscal do contrato, apresentados pelo
licitante vencedor;

1.8. Solicitar a substituit;ao/reparo dos materiais que apresentarem defeitos/avarias ou que nao
forem produzidos conforme as especifica<;6es do Termo de Referencia desta contrata<;.3o,
sem quaJquer onus ao contratante; bem como comunicar expressamente ao licitante
vencedor as irregularidades observadas na execut;.3o dos servi<;os e solicitar :~/..J;. "ual
corret;.3o; If!'J
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1.9. Acompanhar a execuc;ao do contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c 0 art. 67 da
Lei nO 8.666/93, atraves do fiscal do contrato, que exercera ampla e irrestrita fiscalizac;ao
do objeta, a qualquer hora, determinanda a que far necessaria a regularizac;aa das faltas
au defeitos observadas, inclusive quanta as obrigac;oes da cantratada constantes tambem
do presente contrato e do respectivo Edital;

1.10. Notificar, par escrito, a contratada da aplicac;ao de eventuais penalidades, garantindo-Ihe a
direito ao contraditorio e a ampla defesa;

1.11. Rejeitar na todo au em parte a prestac;ao dos servir;;:osem desacordo com a contrato;

1.12. Orientar 0 fornecedor sobre as materiais/pec;as que serao produzidas, qual sua func;ao,
publico-alva e prazo de entrega em consonimcia com as exigencias estabelecidas na Termo
de Referencia desta contratac;ao;

1.13. Conferir todos as materiais antes de sua produc;ao par meio de uma prova grafica e,
tambem, apos sua produc;ao, de acordo com as especificac;6es tecnicas aprovadas
previamente enviado pela licitante vencedor;

1.14. Efetuar a juntada aos autos do processo, as irregularidades abservadas durante a execuc;ao
da relac;ao contratual;

1.15. Rejeitar a prestac;ao dos servic;os graficos, objeto desta Ata, par terceiros, sem autorizac;ao
expressa das partes;

1.16. Notificar expressamente a contratada sabre imperfeic;oes, falhas au irregularidades
constatadas na execuc;ao dos servic;os, requerendo a adoc;ao das medidas corretivas
necessarias;

1.17. Rejeitar no todo ou em parte a prestac;ao dos servic;os em desacordo com as especificac;oes
e condic;6es do Edital e Termo de Referencia;

1.18. Efetuar as pagamentos devidos nas condic;6es estabelecidas nesta Ata;

1.19. Supervisionar a execuc;ao dos servic;os par meio do fiscal do contrato a ser indicado pelo
CAU/BA, verificando se todas as obrigac;6es previstas nesta Ata estao sendo cumpridas pela
contratada

Rua Tenit6rlo do GUZpOle ns, Vtulid CfP-41S30-';]0 \"irJ0!idA
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2. 0 FORNECEDOR REGISTRADO obriga·se a:

2.1. Retirar e assinar a autorizac;ao de fornecimento no praza maximo de 02 (dois) dias
corridos, contados da solicitac;ao formal pelo CAU-SA;

2.2 Fornecer a material solicitado no praza maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento da Ordem de Servic;o;

2.3 Fornecer as materiais conforme especificac;oes, marcas, validades e prec;os indicados na
licitac;ao supracitada e registrados nesta ata;

2.4 Entregar as materiais solicitados na sede do CAU-BA;

2.5 Providenciar a imediata correc;ao das deficiencias, falhas au irregularidades constatadas
pelo CAU/BA referentes a forma de fornecimento do material e ao (umprimento das
demais obrigac;oes assumidas nesta ata;

2.6 Fornecer sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documenta~ao
apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condi~5es de habilita~ao e
qualifica~ao exigidas para contrata~ao, bem como os que comprovem a sua
compatibilidade com as obriga~oes assumidas;

2.7 Adotar todas as providencias necessarias para a fiel execu~ao do objeto do Termo de
Referencia, em conformidade com as disposi<;oes do Edital e desta Ata de Registro de
Pre<;o, executando-o com eficiencia, presteza e pontualidade;

2.S Satisfazer, rigorosamente, 0 objeto desta contrata~ao, prestando os servi~os em
conformidade com todas as condi~5es e os prazos estabelecidos nesta Ata, bem como com
toda e qualquer exigencia legal aplicavel ao presente caso.

2.9 Prover condi~oes que possibilitem a atendimento das condi<;oes firmadas a partir da data
da assinatura da ARP;

2.10 Em havendo necessidade, assente no que preceitua 0 art. 65, § 1°, da Lei 8.666/93,
aceitar os acrescimos au supressoes nos quantitativos que se fizerem indispensaveis,
sempre nas mesmas condi~oes registradas;

2.11 Ressarcir os eventuais prejuizos causados ao CAU/SA e/ou a terceiros, provocados por
ineficiencia ou irregularidades cometidas na execUl;ao das obriga<;oes assumidas na ARP;

2.12 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: transportes,
encargos socia is, fiscais, indeniza<;oes e quaisquer outras que forem devidas aos SiI" i
empregados, no desempenho dos servi~os objeto desta ARP, ficando, ainda, 0 CAU/" At
isento de qualquer vInculo empregatfcio, responsabilidade solidaria ou subsidiaria; ;-r'
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2.13 Pagar, pontualmente, os fornecedores e as obriga~oes fiscais, relativo ao material
fornecido, com base na presente ata, exonerando 0 CAU/SAde responsabilidade solidaria
ou subsidiaria por tal pagamento.

2.14 Manter durante a vigencia do contrato as condi~oes de habilita~ao e qualifica~ao
necessariaspara a contrata~ao, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de
regularidade fiscal, juridica, tecnica e economica;

2.15 Adotar todas as providenc1asnecessarias para a fiel execu~ao do objeto desta Ata de 811
Registro de Pre~os, em conformidade com as disposi~oes do Edital e do Termo de
Referencia,executando-o com eficiencia, prestezae pontualidade;

2.16 Manter, durante 0 prazo de vigencia da contrata~ao, sigilo sobre todas as informa~6es
fornecidas pelo CAU/SA postas a sua disposi~ao para a execu~ao dos servi~os e nao
reproduzir ou copiar, total ou parcialmente, qualquer documento que Ihe seja entregue por
meio nsico ou eletronico, exceto nas necessidadesdecorrentes dos servi~os objeto deste
Termo;

2.17 Prestar os servi~os de acordo com a proposta e que satisfa~a 0 descrito nesta ARP,
obedecendo as disposi~6eslegais e regulamentos pertinentes e sanando quaisquer falhas
imediatamente apos a sua constata~ao;

2.18 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obriga~6esassumidas, bem como com todos os custos referentes a presta~aode servi~os,
inclusive 0 transporte dos produtos e mao de obra;

2.19 Prestar adequadamente os servi~os objeto desta Ata, sanando quaisquer falhas
imediatamente apos a sua constata~ao

2.20 Fornecer toda a supervlsao necessaria a execu~ao dos servi~os, indicando preposto
responsavel peJaexecu~ao do contrato para representa-Io perante 0 CAU/SA, sujeito a
aprova~aoe 0 aceite do fiscal do contrato;

2.21 Responsabilizar-seintegralmente pelo fornecimento dos produtos contratados, bem como
pelo transporte e seguran~ado produto e condutores, eventuais aCidentese consequentes
danos ambientais que possamocorrer no transito da mercadoria;

2.22 Arcar com as despesas decorrentes da nao-observancia das condi~6es constantes desta
Ata, respectiv~ Edital e Termo de Referenda, bern como de infra~5es praticadas porfje
funcionarios, ainda que no recinto do Contratante; 'l /

,IV"
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2.23 Responsabilizar-se par quaisquer anus decorrentes de omissoes au erros na elabara~ao de
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para 0 CAU/SA;

2.24 Realizar visita tecnica e/ou reuniao, nas dependencias da sede do (AU/SA, antes do inkio
da prodw;:ao contratada para confirmar as formatos e as especifica<;oes tecnicas do
material que sera produzido;

2.25 Trabalhar com materia prima e acabamento de alta qualidade para que seja possivel em A
determinadas situa<;oes produzir materia is sofisticados;

2.26 Enviar provas fisicas para checagem de cores e material para todos os materiais a serem
produzldos;

2.27 Cumprir a prazo de execu<;ao e entrega das pe<,;asdemandadas;

2.28 Prestar esclarecimentos ao CAU/SA sabre eventuais atos au fatos desabonadares
naticiados que a envalvam independentemente de salieita~aa;

2.29 Fornecer, junto com a prod uta, doeumento contendo informa<;oes sabre a forma correta e
adequada de estocagem, quando for 0 caso;

2.30 Forneeer as produtas, objeto desta Ata, bem como repor par sua eonta e respansabilidade,
aqueles considerados inadequados au imperfeitos, au que estiverem em desaeordo com a
ora pactuado, ficando a criteria do CAU/SA aprovar au rejeitar as produtos;

2.31 Responsabilizar-se par todos as encargos de natureza fiscal, tributaria e trabalhista,
decorrentes da execu<;ao do objeto desta ARP, cabendo apresentar ao CAU/BA, quando
exigido, comprovantes dos pagamentos;

2.32 Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obriga<;oes estabelecidas na
legisla<,;aode acidente do trabalho, quando, em ocorrencia da especie, forem vftimas as
seus tecnicos no desempenho dos servi<,;os,ainda que aconteeldos nas dependencias do
CAU/BA;

2.33 ResponsabHizar-se par quaisquer infra<,;oes,danos au prejufzos eausados ao CAU/SA au a
terceiros, decorrentes de sua culpa au dolo, quando da execuC;aa do servi<;o par seus (
empregados e/ou prepastas, nao excluindo au reduzindo essa responsabilidade; n~
fiscaliza<,;aoau a acompanhamento pelo fiscal do contrato; -f-"'~
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2.34 Assumir a responsabilidade par danas causados diretamente aos produtos, materia is ou
equipamentos de propriedade do contratante, quando estes tenham sido ocasionados par
seus empregados durante a execw;ao do contrato;

2.35 Adotar as providencias no sentido de preservar a CAU/BA de mante·la a salvo de
reivindica<;oes, demandas, queixas au representac;oes de qualquer natureza, de houver
ac;ao trabaJhista envolvendo as servi<;os prestados;

2.36 Responsabilizar·se, com exc!usividade, pelo pagamento de despesas porventura oriundas
de decisao judicial, eximindo a CAU/BA de qualquer relac;ao empregatlcia com as
envolvidos na prestac;ao dos servi<;os objeto desta ARP;

2.37 Pagar os salarios de seus empregados e as obrigac;oes sociais, trabalhistas e
previdenciarias ou par acidente de trabalho e quaisquer indeniza<;5es, nao cabendo, sob
qualquer hipotese, responsabilidade solid aria, subsidiaria ou direito de regresso contra 0
CAU/BA;

2.38 Abster-se de contra tar servidor vinculado ao CAU/BA;

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

Submeter-se a fiscalizac;ao do CAU/BA e prestar todos as esclarecimentos que Ihe forem
solicitados, cujas reclamac;oes de obriga a atender prontamente;

A fiscaliza<;ao de que trata 0 subitem anterior desta Ata nao exclui au reduz a
responsabilidade quando aos danos causados ao CAU/BA au a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execu<;aa do contrato bem como as resultantes de imperfeic;ao
bknica, vlcio redibitorio, emprego de material inadequado ou e qualidade inferior, sendo
que na ocorrencia desses eventos nao havera corresponsabilidade do CAU/BA ou de seus
agentes e prepostos;

Executar diretamente os servic;os sem transferencia de responsabilidade ou subcontrata<;ao
nao autorizada pela CAU/BA;

Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todD ou em parte 0 material produzido em
que se verifiquem danos em decorrencia do transporte ou defeito de qualquer natureza,
bem como providenciar a substitui<;ao dos mesmos, dentro dos prazos previstos neste
Termo, contados da data de notifica<;ao que Ihe for entregue oficialmente;

Dispar de meios necessarios ao transporte, para a devida entrega dos materiais prOduzidfJOS
no local do destin~; ,?j

,
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2.44 Dispor de meios adequados para a embalagem e empacotamento dos materia is produzidos
na quantidade e propon;ao estipulada pelo CAU/SA quando da emissao da solicita~ao de
ordem de servic;:o,devendo conter a descri<;ao do item e quantidade;

2.45 Cumprir todas as disposic;:oes desta Ata, e ainda com toda e qualquer exigencia legal
aplicavel ao caso.

3. 0 pre~o registrado, a quantidade e as especificac;:oes do material, constante deste registro de
prec;:o,encontram-se contidos nas tabelas abaixo, considerando-se as especificac;:oesdo Termo
de Referencia do Pregao Presencia I nO 002/2016:

Empresa Nome)
CNPJ NO)
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFlCA,OES Pre,os (conforme edital)

Preco unitario:
Preco total:

3.1. Os prec;:ose 0(5) particular (es) fornecedar(es) ora registrados decorrem da classificaC;;ao
final do procedimento licitatorio sobredito, a qual fai processado em estrita vinculac;:ao aos
criterias estabelecidos no instrumento convocatorio de tal certame.

3.2. 0 prec;:o,0 fornecedor e as especificac;:oesdo objeto deverao ser publicados, em forma de
extrato, na imprensa oficial, bem como disponibilizados no site do CAU/SA, durante a vigencia
da presente ata.

3.3. Cada contratac;ao firm ada com a fornecedora tera vigencia de acordo com as disposic;oes
definidas na ordem de servic;:o, obedecida a vigencia da Ata de Registro de Prec;os, cuja
validade sera de 12 (doze) meses, incluidas eventuais prorrogac;5es, conforme 0 inciso III do
§3° do art. 15 da Lei nO8.666/93.

3.4. A administrac;ao podera contratar, de forma concomitante, dOis au mais fornecedores que
ten ham seus prec;os registrados, observado 0 limite e a capacidade de fornecimento do
particular,

4. 0 pagamento sera realizada, em, ate, 05 (cinco) dias corridos apos a recebimento do
material, salvo par atraso de liberac;ao de recursos financeiros, desde que 0(5) adjudicatario(s):

a) entregue(m), neste prazo, 0(5) documento(s) fiscal (is) equivalente(s);

b) esteja (m) em dia com as obrigac;5es previdenciarias e demais regularidades fiscais;

4.1. 0 pagamento sera condicionado ao atesto no respectlvo documento fiscal, pelo fiscal \d:rcontrato. .'It!
4.2. A nao Indlcac;:ao da sltuac;:ao do particular quanto a opc;ao ou nao junto ao SIMPLES
implicara no desconto, por ocasiao do pagamento, dos tributos e contribuic;oes estabelecidas
pela Secreta ria da Receita Federal.
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4.3. A existencia deste Registro de Prec;os nao obriga a Administrac;ao a firmar as futuras
contratac;oes, sendo-Ihe facultada a realizac;ao de procedimento espedfico para determinada
aquisic;ao, sendo assegurada ao beneficia rio deste registro a prefen2ncia de fornecimento, em
igualdade de condlc;6es.

4.4. A contratac;ao junto a cada fornecedor registrado sera formalizada por intermedio de
emissao das ordens de servic;os.

4.5. A qualquer tempo, 0 prec;o registrado podera ser revisto em decorrencia de eventual
reduc;ao daqueles praticados no mercado, cabendo a Comissao Permanente de Licitac;ao a
convocaC;aodo fornecedor registrado para negociar 0 novo valor.

4.6. A garantia se dara de acordo com 0 explicitado no Relatorio de Material a ser iicitado,
devendo ser oferecido 0 tempo minima explicitado no mesmo.

5.0 Fornecedor tera seu registro cancelado:

1- Por iniciativa da Administrac;ao, quando:

a) Nao cumprir as exigencias do instrumento convocatorio que deu origem ao registro de
prec;os, bem como as condic;6es da presente ata;

b) Nao formalizar contrato decorrente desta Ata de Registro de Prec;osou nao retirar a nota de
empenho no prazo estabelecido, salvo par motivo devidamente justificado e aceito pela
Administrac;ao;

c) Der causa a rescisao administrativa da contratac;ao decorrente deste Registro de Prec;os;

d) Em qualquer das hipoteses de inexecuc;ao total ou parcial de contrato relativo ao presente
Registro de Prec;os;

e) Nao aceitar a reduc;ao do prec;o registrado, na hipotese prevista na legislaC;ao;

f) Em face raz5es de interesse publico, devidamente justificado.

II - Por iniciativa do proprio fornecedor:

a) quando mediante solicitaC;ao por escrito, comprovar a impossibWdade do cumprimento das
exigencias do instrumento convocatorio que deu origem a esta ARP, tendo ern vista fato
superveniente e aceito pela Comissao Especial.

6. A comunicac;ao do cancelamento de prec;os registrados, nos casos previstos no inciso I deste
artigo, sera efetuada pessoalmente ou por correspondencia com aviso de recebimento,
juntando-se comprovante aos autos que deram origem a presente Ata;

7. Quando a solicitac;ao de cancelamento for feita pela fornecedora, esta devera continuar a
cumprir suas obrigac;6es ate que 0 CAU/BA delibere 0 pleito. Ultrapassado 0 prazo de
60(sessenta) dias sem que haja manifestac;ao do CAU/BA, a fornecedora fica liberada dos
compromissos assumidos. ~
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8. Cancelamento de registro, nas hipoteses do item anterior, assegurados a contraditorio e a
ampla defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do CAU/SA.

9. Em casas de inexecu~ao parcial au total das condi~6es pactuadas na presente ata, garantida
a previa defesa e 0 contraditorio, ficara 0 particular sujeita as seguintes san~6es, sem prejulzo
da responsabilidade civil e criminal que seu(s) ato(s) ensejar (em):

I - advertencia;
II-multas (que serao recolhidas de acordo com instrUl;oes fornecidas pela CONTRATANTE):

a) multa de mora de 0,33% (trinta e tres decimos par cento), par dia de inadimpfencia, sabre
a valor total do contrato, a contar da data do inadimplemento, limitada ao percentual
maximo de 20% (vinte inteiros por cento), inclusive nos casas e inadimplencia dos produtos
defeituasos.

b) Multa de 2% (dais inteiros par cento) sabre 0 valor do item empenhado, devido a nao
entrega do objeto conforme as especifica~oes do edital e nos casas de descumprimento de
quaisquer das candic;6es do edital au da Ata de Registro de Prec;os.

c) Multa de 10% (dez inteiros par cento) sabre 0 valor correspondente, no caso de ocorrencia
de qualquer das hipoteses elencadas no edital.

III - suspensao temporaria de participac;ao em licitac;ao e impedimento de contratar com a
Administrac;ao Publica por prazo nao superior a 5 (cinco) anos.

IV - declarac;ao de inidoneidade para licitar au contratar com a Administrac;ao Publica
enquanto perdurarem as motivos determinantes da punic;ao au ate que seja promovida a
reabilitac;ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a contratado ressarcir a Administrac;ao pelos prejulzos resultantes e apos
decorrido a prazo da sanc;ao aplicada com base no inciso anterior.

V - As sanc;oes previstas nas aHneas "a", "b" e "C" do inciso II poderao ser aplicadas de forma
concomitante com as sanc;6es previstas nos incisos I, III e IV, assegurando-se 0 direito ao
contraditorio e a ampla defesa, devendo a defesa previa do interessado no respectivo
processo ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

VI - As penaHdades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no casa de suspensao de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual perfodo, sem prejulzo das multas
previstas neste Edital e na Ata de Registro de Prec;ose das demais cominac;6es legals.

Paragrafa Unico - Devera ser observado 0 Principia do Devido Processo Legal na hipotese de
aplicac;ao das penafidades previstas neste artigo.

10. 0 prec;o registrado podera ser revisto em decorrencia de eventual reduC;ao daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve a custo dos servi~os de confecc;ao, cabendo _~(
CAU/SA promover as necessarias negociac;oes junto ao licitante vencedor. ~

11. Quando 0 prec;o registrado, por motiva superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, a CAU/SA devera convocar 0 licitante vencedor visando a negociac;ao para reduc;ao de
prec;os e a adequac;ao ao praticado pelo mercado. ~
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12. 0 Iicitante vencedor podera solieitar a (ancelamenta de seu reg/stro de pre<_;ona ocorrencia
de fata superveniente que venha comprometer a perrelta execu<;ao contratual, decorrentes de
casa fortuito e forc;a maiar devidamente comprovados.

13. A existencia do Registro de Pret;;o naG obriga a CAU/BA a solicitar a fornecimento
exclusivamente da licitante vencedora, cabendo~lhesf no entanto, a preferencia na aquisi<;ao.

14. As solicita<;6es de fornecimento obede<;am as necessidades e a conveniencia do CAU/SA.

15. 0 fornecimento sera solicitado a(s) vencedora(s) mediante a expedi<;ao de Ordens de
Servic,;o, e desde que esta(s) esteja(m) com sua situac;ao jurfdica fiscal regular;

16. 0 fiscal da Ata de Registro de Pret;os fara pesquisa de mercado antes da expedit;ao das
Ordens de Servit;o, registrando tudo no processo;

17. Caso fiquem comprovados que as pret;os registrados na Ata sejam superiores aos de
mercado, a Fiscal devera solicitar oficialmente novas propostas as vencedoras;

17.1. Na hip6tese do novo pret;o apresentado pela vencedora, permanecer superior ao da
pesquisa, a Fiscal devera solicitar as aquisit;oes por meio de novas processos Iicitat6rios au de
contratac;ao.

Pregoeira e Equipe de Apoio

EmpresasjRepresentante
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ANEXO IX

DECLARA~AO DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITA~AO

(NOME DA EMPRESA) CNPJjMF nO sediada
(enderec;;o completo), declara, sob penas da Lei, que ate a

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitac;;aono Pregao Presencial nO 002/2016,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

(Local), de __ de 2016.

(Razao Social da Empresa e assinatura does) responsavel(is) legalUs)

Rua [(''1116u) 10 GuapoI(' 21B, P.'.UVo ([P-1l83(J-,)70 )dlv3dm fIlA
1',",''0' ......, ,cautu, (JIq .b'


