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o CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO
DA BAHIA - CAU/BA,
mediante
Pregoeira designada pela Portaria de nO 001/2016, de 11 de janeiro de 2016, torna publico
que na data, horario e local acima indicados, em conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de
Julho de 2002, do Decreto nO 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nO. 7.792, de
23/01/2013; sujeitando~se, no que couber, as disposi~5es da Lei nO 8.666/93, de 21 de junho
de 1993 e altera~5es posteriores, Lei Complementar 123, de 2006, Decreto nO 8.538/2015, e
legi5la,ao correlata, realizar. licita,ao na modalidade de PREGAO PRESENCIAL, do tipo
menor prec;o, por REGISTRO DE PREC;OS par Lote, destinada a contratac;ao de empresa
especializada em prestac;ao de Servlc;os Graticos de Impressao, incluindo todo 0 material e
mao de obra necessaria, para atender ao CAU~BA, mediante as condic;oes estabelecidas neste .
Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO
1.1.

Constitui objeto do presente processo licitatorio a contrata~ao de empresa especializada em
presta~ao de Servi<;os Graticos de Impressao, incluindo todo material e mao de obra
necessaria para executar a impressao e acabamento dos materiais graficos par REGISTRO
DE PRECOS, por late, para atender necessidade do CAU~BA, de acordo com as
especifica<;oes e quantitativas respectivos, detalhados no Termo de Referencia (Anexo 1):

1.1.2.

Late 01: Papelaria Institucianal (bloeo de anotac;5es, eonvites, eartazes, pasta com balsa,
eraehas, envelopes, folders e flyers)

1.1.3. Lote 02: Publica~oes (cartilhas, relatorio de gestao)

1.2.

a

prazo de fornecimento dos itens acima sera de 12 (doze)
prorrogado por iguais e sueessivos perfodos, na forma da lei;
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1.3.

As ordens de fornecimento emitidas pela CAUjSA indicarao a tipo de cada item e a
respectivo quantitativa, de acordo com a tabela aclma.

1.4.

0 menor prec;o sera aferido - para cada late - da seguinte forma: a soma dos preC;os
ofertados para 0 unit13rio abaixo de 500, para 500 unidades, para 1000 unidades, para
5000 unidades, para unitario abaixo de 5.000 unidades, para 7.000 unidades e para 10.000
unidades. 0 somata rio que represente a menor prec;o sera considerado para efeito de
lance.

2.

DA AMOSTRA

2.1.2.

0 CAU-SA podera solicitar AMOSTRA. 0 (5) vencedor (es) provisoria (5) seraa convocado
(5) pela fiscal do contrato e deverao apresentar em ate 05 (cinco) dias uteis, a contar da
data de sOlicitac;ao da amostra, 01 (uma) unidade de amostra, dos seguintes itens,
conforme especificac;oes deste Edita!.

3.

DA PARTlCIPAc;AO NA LICITAc;:lio

3.1.

Poderao participar deste PREGAOquaisquer licitantes que:
a) detenham atividade pertinente e compatfvel com a objeto deste Pregao;
b) atendam aos requisitos mfnimos de classificac;ao das propostas exigidos neste edital;
c) comprovem possuir as documentos de habilitac;ao requeridos no item "Habilitac;ao";

3.2.

Nao poderaa participar deste Pregao:
a) consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constitui<_;:ao;
b) empresas que estejam suspensas de participar de licita<_;:aono ambito da administrac;ao
publica;
c) empresas que estejam declaradas inidoneas para licitar ou contratar
com a
administrac;ao publica, enquanto perdurarem os motivos da puni<;ao.

4.

DO CREDENCIAMENTO

4.1.

A proponente devera se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um
representante que, devidamente munido de documento que a credencie a participar deste
procedimento licitatario, venha a responder par sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.

4.2.

0 Credenciamento far-se-a par meio de instrumento publico de procura<_;:aoau instrumento
particular com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas e lances de pre<_;:os
e
para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da representada
(Modelo - Anexo III). Em sendo 0 representante socia, proprietario,
dirigente au
assemelhado da empresa proponente, devera este apresentar copia do respect~.vo tatuto
au Contrato SOCial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direit
B$"umir
obrigac;oes em decorn?ncia de tal investidura;
.
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4.3.

No presente feito licitatorio somente podera se manifestar, em nome da licitante, a pessoa
par ela credenciada,

4.4,

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

representadas.
,#'

4.5.

4.6.

5.

A Falta au incorrec;;ao dos documentos mencionados nos itens 4.2 nao implicara a exclusao
da empresa em participar do certame, mas impedira 0 representante de manifestar-se na
apresentac;;ao de lances verbais e demais fases do procedirnento licitatorio, enquanto nao
suprida a Falta au sanada a incorrec;;ao;
Os documentos que credenciam 0 representante
dos envelopes de numeros 01 e 02;

deverao ser entregues separadamente

DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1.

A reuniao para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Prec;os ~ os
Documentos de Habititac;ao sera publica, dirigida pela Pregoeira, em conformidade com
este Edital e seus Anexos, no local e horario determinados no preambulo deste Edital;

5.2.

Dedarada aberta a sessao pela Pregoeira, o(s) representantes(s)
da(s) licitante(s)
apresentara(ao) declara~ao dando ciencia de que cumpre(m) plenamente os requisitos de
habllitac;ao (conforme anexo), sob pena de nao poderem participar do pregao, e
entregara(ao) as envelopes contendo a(s) proposta(s) de prec;os e os documentos de
habilitac;ao, nao sendo aceita, a partir desse momentot a admissao de novos licitantes;

5.3.

0 envelope da Proposta de Prec;os devera ser apresentado fechado
exterior as seguintes informac;oes:

t

CONSELHO DE ARQUITETURA

E URBANISMO

contendo em seu

DA BAHIA - CAU·BA

PREGAO N° 002/2016
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
N° DO C.N.P.l. DA EMPRESA LICITANTE
5.4.

0 envelope dos Documentos de Habilitac;ao devera ser apresentado fechado, contendo em
seu exterior as seguintes informac;5es:
CONSELHO DE ARQUITETURA

E URBANISMO

DA BAHIA - CAU·BA

PREGAO NO002/2016
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
N° DO C.N.P.l. DA EMPRESA LICITANTE

5.5.

Inicfalmente, sera aberto 0 Envelope 01 ~ Proposta de Prec;os ~ e, uma vez encerrada a
sessao de lances verbais e consagrada a empresa vencedora, sera aberto 0 Envelope 02Documentos de Habilitac;ao;

RUJldnij(j()

dD Gliapore ns. P,lubil (fP·41~.10·'i)t1 ~aIVi)d(lr/BA
www_(.,juku'll()_lr

....

'.;D· ,,1
~

(onselho de ArQuiteiura
e Urudni)fl]o dd Bahia

6.

6.1.

APRESENTAC;AO DA PROPOSTA DE PREC;OS
A Proposta de Prec;os devera ser apresentada em uma via datilografada ou impressa,
preferencialmente no Formulario Padrao de Propasta (ANEXO J), redigida cam clareza em
'
lingua portuguesa, salvo quanta a expressoes tecnicas de usa corrente, sem alternativas,
emendas, rasuras au entrelinhas, devidamente datada e assinada e rubricada pelo ~~

.....

representante legal da licitante;
6.2.

No involucra
relacionados:

da PROPOSTA DE PRE<_;OSdevera canter todos as elementos

a} carta de Apresentac;ao da Proposta de Pr~os,
contendo:

a seguir

conforme modelo constante do Anexo II,

a.1) Prec;oglobal e unitario5, em maeda Real, dos objetos afertadas;
a.2) prazo de eficacia da propasta, a qual nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentac;ao;
a.3) Declarac;aa de que a licitante concorda com todas as clausulas e condic;oes
estabelecidas no Edital e em seus anexos e Que os pradutos ofertados atendem
integralmente as especificac;oes tecnicas constantes deste Edital;
a.4) Prazo de entrega: conforme exigido neste Edital;
a.S) Forma de pagamento: mensal, a pagamento sera efetuado, preferencialmente,
atraves de depOSito em conta corrente da Caixa Economica Federal, do licitante
vencedor e devera ser faturado de acordo com a quanta estabelecido no Terma de
referenda junto, com a respectiva apresentac;ao da nota fiscal/fatura e aceite do
CAU/SA.

6.3.

Os preC;osapresentados na proposta 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, lucro e outros necessarios ao cumprimenta
integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

6.4.

Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos au indiretos, omit!dos da proposta' au
incorretamente cotados que nao tenham causado a desclassificac;;ao da mesma par
caracterizar preC;o inexequfvel no julgamento das propostas, serao considerados como
indusos nos prec;;os, nao sendo considerados p!eitos de acn:!scimos, a esse ou q~f!;rer
titulo, devendo as produtos ser fornecidos sem onus adicionais;

~J

6.5.

Planilha de Prec;as, preenchida em Real ~ (R$) e assinada (Anexo J);

6.6.

Nao serao consideradas cotac;6es opcionais;
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6.7.

Nao e permitido apresentar (ota<;80 para fornecimento em quantitativa
estabe\eddo neste Edital;

6.8.

Na proposta de prec:;osdevera canter a €specificac;ao completa dos produtos ofertados;

6.9.

0 CAU/SA nao se enquadra como contribuinte

inferior aD

de ICMS, devendo a licitante computar em

seus pre<_;osa al(quota plena;

7.
7.1.

ABERTURA E JULGAMENTO

DAS PROPOSTAS DE PREI;OS

No dia, horario e local estabelecidos no preambulo deste Edital, serao recebidos. as
credenciamentos e sera aberta pel a Pregoeira a sessao publica, destinada ao recebimento
da declarac:;ao de habilita<;ao e aD recebimento e abertura dos envelopes PROPOSTA e
DOCUMENTA~i\O;
7.1.1. Nao sera

aceita, em qualquer hip6tese, a participac,;:ao de licitante:

a) retardataria, a nao ser como ouvinte; ou
b) que nao apresentar a declaral,;ao de habilita~ao.
7.1.2 Serao aplicadas as penalidades previstas neste Edital
falsa.

a

licitante que fizer declara<;,:ao

7,2.

Somente podera partieipar da fase de lances verbais
presente ao evento, devidamente credenciado;

7.3.

No mesmo ato, a Pregoeira recebera a decJarac;:ao de habilita~ao e as envelopes
PROPOSTA e DOCUMENTAC;:AO,em separado, procedendo, em seguida,
abertura (los
envelopes PROPOSTA e aos seguintes procedimentos:

0

representante

legal da licitante,

a

7.3.1 exame da conformidade da proposta, consistindo em conferencia,
cJassifica~ao das propostas em confronto com 0 objeto e exigencias editalfciasi

analise

e

7.3.2 classifica~ao das propostas escritas de menor prel,;O e daquelas apresentadas com
valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez par cento) em rela<;ao ao menor pre~o;
7.3.3 sele~aa das me/hares propostas, ate 0 maximo de tres, quaisquer que sejam as
pre~os ofertados, quando nao verificadas, no minima, tres propostas escritas de pre~os nas
condic;:5esdefinidas no subitem anterior;
7.3.4 havendo em pate no terceiro valor, serao selecionadas todas as licitantes que ten ham
ofertado 0 menor pre~o;

7.4.

(oloca<,;.3o das prapostas em ordem creseente de prec;:ocotado para que os represen!a . ]5
legais das licitantes participem da etapa competitiva, por melo de lances verba is;

7.5.

Infcio da etapa de apresentac;:ao de lances verbals, que deverao ser formulados de
sucessivo, em valores distintos e decrescentes;

,
odo

/
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7.6.

Classificadas as propostas e uma vez inidada a etapa competitiva, a Pregoeira convidara
individualmente os representantes legals das licitantes classificadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a comet;ar pela Ifcitante detentora da proposta de maior prec;o;

7.7.

A pregoeira fara uma rodada de lances, convidando 0 autor da proposta escrita de maior
prec;o, dassificada, a fazer 0 seu lance e, em seguida, as demais classiflcados na ordem
decrescente de prec;o;

7.8.

Havendo lance, a Pregoeira realizara uma nova rod ada, come<;anda pelo autar da ultima
proposta de maior pre~o, e, assim sucessivamente, ate que, numa rodada completa, nao
haja mais lance e se obtenha, em definitivo/ a proposta de menor pret;o;

7.9.

0 licitante que nao apresentar lance numa rodada ficara exc!ufdo dessa etapa e tera
mantido 0 seu ultimo prec;o, apresentado para efeito de ordenamento de propostas;

7.10.

Nao poden:l haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando~se 0 proponente desister:1te,
as penalidades constantes do item relativa as SAN(:;_OESADMINISTRATIVAS
deste Edital;

7.11.

Apos esse ato, sera encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente
pela criteria de menor pret;o;

7.12.

Sendo aceitavel a oferta de menor pre<;D, sera verificado 0 atendimento
HABILITATORIAS pelo licitante que a tiver formulado;

das condi<;6es

7.12.1 Ocarrendo a inabilitac;ao do autor da proposta de menor prec;o, proceder~se~a a
imediata abertura do envelope de habilftac;ao do licitante que, na ordem crescente de
pret;o, Ihe seguir, ate que um deles preencha as condic;oes de habilitat;ao exigidas;

7.13.

Constatado 0 atendimento pleno as exigencias editaifcias sera declarado
vencedor, sendo~ihe adjudicado 0 objeto licitado;

7.14,

Se a oferta na~ for aceitave\ ou se 0 proponente nao atender as exigencias editalicias, a
Pregoeira examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificac;ao, ate a apurac;ao
de uma proposta, sendo 0 respectivo proponente dedarado vencedor e a ele adjudicado 0
objeta deste Edital;

7.15.

Verificando~se, no curso da analise, 0 descumprimento
Edital e seus Anexos, a proposta sera desclassificada; e

7.16.

NaO se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital e seus Anexos;

7.17.

A pregoeira, apos declarar encerrada a fase de lances verba is, ordenara as propostas em
ordem crescente de pre<;o e a comissao de licita~ao declarara vencedora aquela de menor
prel;o por item, encaminhando 0 processo
autoridade superior para a hOmOIOg~<;- e
adjudicac;ao;
,

0

proponente

de requisitos estabelecidos neste

a

,f

7.18.

A falta de manlfestac;aa imediata e motivada do licitante Que se ju\gar prejudicado c ~ a
decisao prevista no subitem anterior, importara a decadencia do direito de recurso;

7.19.

Quando da analise das propostas, serao desclassificadas aquelas que:
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7.19.1 apresentarem pre~os excessivos au pre~os manifestamente inexeqiHveis, assim
considerados aqueles que nao venham a ter sua viabilidade demonstrada atraves de
documenta~ao que comprove que as custos dos insumos sao coerentes com as de mercado
e que as coeficientes de produtividade sao compativeis com a execu~ao do objeto;
7.19.2 as que nao atenderem as exigencias contidas neste Pregao;
7,20.

Nao se admitira proposta que apresente pre~os global au unitaria simbolicos, irrisorios au
de valor zero, incompativeis com os pre~as das insumos e salarias de mercado, acrescidos
dos respectivas encargos, ainda que este PREGAO nao tenha estabelecida limites minimas,
exceto quando se referlrem a materia is e instala~oes de propriedade da propria licitante,
para os quais ela renuncie
parcela au tatalidade da remunera~ao;

a

7.21.

8.

a

Classificadas as propostas, na hipotese de participa~aa de licitantes microempresas - ME
ou empresa de pequeno porte - EPP, sera observado a disposto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nO 123, de 2006, regulamentada pelo Decreta nO 6.204, de 2007.

HABILITA~AO/DOCUMENTA~AO

a

8.1.

0 envelope relativo
documental,;aO devera canter os seguintes
Habilita~ao, contendo as seguintes indical,;oes no seu anverso:

CON5ELHO DE ARQUITETURA E URBANI5MO
ENVELOPE 2 . DOCUMENTACAO/HABILITAr;:AO

documentos

parCl a

DA BAHIA - CAU·BA

PREGAO NO 002/2015
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
N° DO C.N.P.l. DA EMPRESA LICITANTE

8.1.1.

QUANTO

II HABILITAcAO

lURIDICA:

8.1.1.1.

Ata constitutivo devidamente registrado, e no caso de sociedade
acompanhado do documento de eleic;;aodos seus administradores.

8.1.1.2.

No caso de microempresa au empresa de pequeno porte: apresentar a certidao
expedida pela Junta Camercial que comprove a candi~ao de microempresa au empresa
de pequeno porte, nos termos do artigo 80 da Instrul,;ao Normativa nO 103, de
30/04/2007, do Departamento Naeional de Registro do Comereio - DNRC.

8.1.2.
8.1.2.1.

QUANTO

II REGULARIDADE

por apSes,

FISCAL:

Prova de inscri~ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.1.2.2.

Prova de inscri~ao no cadastro de contribuintes estadua!, re!ativo ao domidlio au
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com a
contratual;
~

8.1.2.3.

Prova de regularidade para com a fazenda federal (Certidao Negativa de Debitos de
Tributos e ContribuipJes Federais e Cert/daa Quanta
Dfvida Ativa da Uniao), municipal
e estadual do domielJio au sede do licitante, na forma da lei;

~;.o

a
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a

8.1.2.4.

Prova de regularidade relativa
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servic;o,no cumprimento dos encargos instituidos par Ie;;

8.1.2.5.

Prova de regularidade perante a Justic;ado Trabalho (Certidao Negativa de Debitos
Trabaihistas);

S.1.3.

QUANTO A QUALIFICA<;AO TEcNICA

8.1.3.1.

02 (dois) Atestados emitidos por pessoas jur(dicas de direito publico ou privado,
emitido par pessoa jurfdica de direita publico au privado, comprovando a aptidao da
Jicitante para a fornecimento de que trata 0 objeto deste edital e ESPECIALMENTE
QUE TENHA FORNECIDO POR MEIO DE REGISTRO DE PRE<;OS, SEM
QUALQUER REGISTRO DE INEXECUc;AO OU EXECU<;AO COM ATRASO (0
atestado devera constar a inexistencia de ocorrencias);

8.1.3.2.

Declarac;aode cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 70 da Constituic;ao
Federal;

8.1.4.

Os documentos exigidos para habilitac;ao deverao ser apresentados por
processo de copia autenticada por tabeliao de notas, au mediante emissao via
internet, que somente tera validade apos validac;aopeJaPregoeira na pagina do
orgao;

8.1.5.

A nao apresentar;ao de qualquer documento relacionado nos subitens
anteriores ou a apresentac;ao em desacardo com 0 quanto exigido acima
implicara na automatica inabilitac;aodo interessado;

.

8.1.5.1.

Os documentos e/ou certid5es deverao estar no prazo de validade, tudo em
consonancia com a legislac;aoem vigor;

8.1.5.2.

Para aquelas certidoes que nao apresentem - expressamente - prazo de validade,
serao consideradas aque/as emitidas no prazo, de, ate, 60(sessenta) dias anteriores
data de abertura da llcitac;ao;

8.1.5.3.

Os documentos referidos no item 8.1.1, e 8.1.2 (8.1.2.1 e 8.1.2.2), poderao ser
substjtu(dos conforme art. 32, paragrafo 3D, pela Certificado de Registro Cadastral de
que trata 0 paragrafo primeiro, do art. 36, da lei nO8.666/93, e desde que esteja 0
Certificado dentro do prazo de sua validade, sem preju(zo, nesta hip6tese, da
apresentac;aodos documentos relacionados nos subitel1s 8.1.2 (8.1.2.3 a 8.1.2.5) a
8.1.3 (8.1.3.1 e 8.1.3.2) deste Edltai e da obrigatoriedade de apresenta,ao' de
Declarac;aode inexistencia de fato superveniente impeditivo de habilitac;ao.

8.1.6.

QUALIFICA<;AO ECONOMICO - FINANCElRA

a

Pf

jurfdica;

8.1.6.1. Certidao negativa de falencia expedida pelo distribuidor da sede da. ~
~

a

8.1.6.2. A nao apresentac;aode qualquer documento relacionado nos subitens anteriores
au a apresentac;ao em desacordo com a quanto exigido acima implicara na automatica
inabilitac;aodo interessado.
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8.1.7.

Os documentos e/ou certidoes deverao estar no prazo de vaJidade, tudo em
consonancia com a legis[a~ao em vigor.
a) Para aquelas certid6es que na~ apresentem - expressamente - prazo de
vaJidade, serao consideradas aquelas emitidas no prazo, de, ate, 60(sessenta)
dias anteriores a data de abertura da licitac;ao.

9.

DO JULGAMENTO DA "HABILITAt;AO"

9.1.

Nao serao aceitos pela Comissao quaisquer dacumentos, envelopes ou involucros que
sejam encaminhados atraves do correia au que cheguem as maos da Comissao antes OU
apos a abertura da licitac;:ao;

9.2.

Os documentos retirados do envelope A - "DOCUMENTA~AO" serao rubricados pelos
representantes das Jicitantes, facultando-se as mesmas 0 exame dos documentos,
registrando~se em ata qualquer impugnac;:ao, que devera ser devidamente fundamentada;

9.3.

0 envelope B - "PROPOSTA DE PRE~OS" sera, par igual, rubricado pela Comissao Especial
de Licitac;aa e pelos licitantes e ficarao mantidos fechados ate 0 julgamento da habilitac;ao;

10.

IMPUGNAt;AO DO ATO CONVOCATORIO

10.1.

Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa podera impugnar 0 ato convocatorio do PREGAO;

10.2.

Cabera a Pregoeira decidir sobre a petic;ao no prazo de 24h (vinte e quatro horas);

10.3.

Acolhida a peti~ao contra a ato convocatorio, sera designada nova data para a realiza~ao
do certame;

11.

RECURSOS

11.1. Todos os recursos serao interpostos

no final da audiencia publica de realizaC;ao do
PREGAO, com registro em ata da sfntese das suas raz6es e contrarraz6es, podendo os
interessados juntar memorials no prazo de 3 (tres) dias uteis;

11.2.

Declarada a vencedora, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a
inten~ao de recorrer, quando Ihe sera concedido 0 prazo de tn§s dias para apresentas;ao
das razces do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazoes em igual numero de dias, que comel;araa a correr do termino do prazo do
recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos autos;

fl (

11.3.

o recurso

11.4.

o acolhimento do recurso importara
aproveitamento;

contra decisao da Pregoeira nao tera efeito suspensivo;

~

na invalidaC;ao apenas dos atos insuscetfveis de
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11,5.

as

autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no CAU~BA;

durante 0 hon3:riQnormal de expediente;
11.6.

A falta de manifestac,;:ao imediata e motivada da licitante importara a decadencia
de recurso e a adjudica~aodo objeto da licita~aopel a Pregoeira ao vencedor.

11.7.

Os recursos e contrarraz5es de recursos deverao ser dirigidos
Protocolo Geral do CAU-SA, no horario normal de expediente;

11.8.

o recurSQ so mente tera efictkia se 0 representante legal da recorrente
sua inten~ao de recorrer na audiencia de abertura deste Pregao;

11.9,

Decididos os recursos e constatada a reguJaridade dos atos procedimentais,
competente homologara a adjudicac;ao para determinar a contratac;ao;

11.10. A impugnaC;ao ou

0

a Pregoeira

do direito

e registrados no

tiver

formalizada

a autoridade

recurso interposto em desacordo com as condic;5es deste Edital nao

sera conhecido;
11.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a
a 0 do vencimento;

12.

° dia de inicio e incluir-se-

ATA DE REGISTRO DE PRE{:OS

12.1.

Homologado 0 processo licitatorio pela autoridade competente, a CAU-BA convocara a
licitante vencedor para, no prazo de 02 (cinco) dias uteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE
PREC;:OS,sob pena de decair do direito ao Registro;

12.2.

0 prazo de validade da Ata de Registro de Prec;os sera de 01 (um) ana, sendo que durante
este perfodo 0 licitante vencedor devera manter as condic;5es de habilitac;ao exigidas na
Jicitac;ao;

12.3.

Sera admitida a prorroga<;ao da vigencia da Ata de Registro de Pree;os, conforme as
disposic;oes contidas no instrumento convocatorio e respectivos (ontratos, obedecido a
disposto no art. 57 da Lei Federal nO 8.666/93;

12.4.

A contratac;ao com 0 ]icitante vencedor sera formalizada peJo CAU-SA interessada por
intermedio de instrumento contratual do anexo do presente Edital de Registro de PreC;os,
com emissao da autorizac;ao de contratac;ao, canforme 0 dispasto no art, 62, da Lei Federal
nO 8.666/93;

12.5.

A Ata de Registro de Pre<;os paden~ sofrer alterac;oes, obedecidas as disposic;oes contidas
no art. 65, da Lei Federal nO 8.666/93;
~

12.6.

o

preC;o registrado poderc§ ser revisto em decorn§ncia de eventual redue;ao daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve 0 custo dos servic;os de confecc;ao, cabendo
ao CAU-SA prom over as necessarias negociae;oes junto ao licitante vencedor;
glF' 'efillono do
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12.7.

Quando 0 pr~o registrado, par motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado. no
mercado a CAU-BA devera convocar a licitante vencedor visando
negocial,;ao para
redU!;;aode pre«;:ose a adequa«;:aoao praticado pelo mercado;

12.8.

0 /lcitante vencedor ten~ seu registro cancelado quando:

a

12.8.1.

Descumprir as condi<;oes da Ata de Registro de Prel,;os;

12.8.2.

Nao retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido, sem justificativa
aceitaveli

12.8.3.

Nao aceitar reduzir a seu preC;oregistrado, na hipotese de este se tornar superior
ao praticado no mercado; e

12.8.4.

Tiverem presentes razoes de interesse publico;

12.9.

Cancelamento de registro, nas hipoteses do item anterior, asseguradas a cantraditorio.e
ampla defesa, sera formalizada par despacha da autaridade campetente do CAU-SA;

a

12.10.

0 ficitante vencedar padera sollcitar 0 cancelamento de seu registro de pre~o na
ocorrencia de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execu«;:aocontratual,
decorrentes de caso fortuito e for~a maior devidamente comprovados;

12.11. Quando a solicitac;ao de cancela menta for feita pela fornecedora, esta devera continuar a
cumprir suas obrigac;oes ate que 0 CAU-BA delibere 0 pleito. Ultrapassado 0 prazo de 60
(sessenta) dlas sem que haja manifestac;ao do CAU-BA, a fornecedora fica liberada dos
compromissos assumidos;
12.12. A existencia do Registro de Prec;o nao obriga 0 CAU-SA a solicitar 0 fornecimento
exclusivamente da licitante vencedora, cabendo-Ihes, no entanto, a preferencia na
aquisi~ao;
12.13. As solicitac;oes de fornecimento obedecerao as necessidades e a conveniencia do CAU-BA;
12.14. 0 fornecimento sera solicitado a(s) vencedora(s) mediante a expedi!;ao de Ordens de
FornecimentojOrdens de Servi«;:o,e desde que esta(s) esteja(m) com sua situac;:aojur{dica
fiscal regular;
12.15. 0 fiscal da Ata de Registro de Prec;os fara pesquisa de mercado antes da expedic;:ao das
Ordens, registrando tudo no processo;

12.16. Caso fique comprovado

que os prec;:os registrados na Ata sejam superiores
mercado, 0 Fiscal devera solicltar oficialmente novas propostas as vencedoras;

aos de

~s
12.16.1. Na hipotese do novo pre«;:oapresentado pela vencedora, permanecer superior ao da
pesquisa, 0 Fiscal devera solicitar as aquisic;oes por meio de novos processos
licitatorios au de contratac;ao;
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13. DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATADA
13,1.

13.2.

Manter durante a vigen cia do contrato as condi~6es de habilitac;ao e qualificac;ao
necessarias para a contrata<;ao, apresentando sempre que exigidos, as comprovantes de
regularidade fiscal, jUridica, tecnica e economica;
Adotar todas as providencias necessarias

para a fief execuc;ao do objeto do presente

Edital,

em conform/dade com as disposi<;oes do Termo de Referencia e da Ata de Registro de
Prer;os nO 001/2016, executando~o com eficiencia, presteza e pontuaHdade;
13.3, Satistazer, rigorosamente,

objeto desta contratac;ao, prestando as servic;os em
conformidade com todas as condic;oes e as prazos estabelecidos neste Edital, bem como
0

com toda e qualquer exigeneia legal apliciwel ao presente caso.

13.4.

Manter, durante 0 prazo
fornecidas pela (AU/SA
reproduzir ou copiar, total
mere Fisico au eletronico,
Edital~

de vigeneia da contratac;ao, sigilo sabre todas as informac;i5es
pastas a sua disposic;ao para a execu~ao das servic;as e naa
ou parcialmente, qualquer documento que Ihe seja entregue par
exceto nas necessidades decorrentes dos servic;os objeto deste

13.5.

Prestar as servi~os de acordo com a pro posta e que satisfac;a a deserito neste Edital e
Termo de Referencia, obedecendo as disposi.;;i3eslegais e regulamentos pertinentes;

13.6.

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obriga~5es assumidas, bern como com todos as custos referentes a prestac;ao de servic;os,
inclusive 0 transporte dos produtos e mao de obra;

13.7.

Prestar adequadamente as servi~os objeto deste EditaJ e Termo de Refereneia, sanando
quaisquer falhas imediatamente apos a sua constatac;ao;

13.8.

Fornecer toda a supervisao necessaria
execu~o dos servic;os, indicando preposto
responsavel pela execuc;ao do contrato para representa-Io perante a CAU/BA, sujeito
aprovac;ao e a aceite do fiscal do contrato;

13,9.

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

a

a

13.10. Arcar com as despesas decorrentes da nao-observancia das condic;5es constantes deste
Edital, Termo de Referenda e da Ata de Registro de Prec;os nO 001/2016, bern co0rtle
infrac;6es praticadas par seus fundonarios, ainda que no recinto do Contratante;
.~)
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13.11. Responsabilizar-se par quaisquer onus decorrentes de omissoes au erras na elaborac,;:aode
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para 0 CAU/SA;

13.12. Realizar visita tecnica e/ou reuniao, nas dependencias da sede do CAU/BA, antes do inlcio
da produc,;:ao contratada para confirmar os formatos e as especificac;5es tecnicas do
material que sera produzido;

13.13. Trabalhar cam materia Drima e acabamenta de alta qualidade para que seja passivel·em
determinadas situac;5es produzir materiais sofisticados;

13.14. Enviar provas ffsicas para checagem de cores e material para todos as materiais a serem
produzidos;

13.15. Cumprir

0

praza de execuc;ao e entrega das pec;as demandadas;

13.16. Prestar esdarecimentos
ao CAU/SA sobre eventuais atos
noticiados que a envo)vam, independentemente de solicitac;aa;

au

fatos

desabonadores

13.17. Fornecerf junto com 0 produto, documento contendo informac;5es sabre a forma correta e
adequada de estocagem, quando for a caso;

13.18. Farnecer as pradutosl objeto deste Edital, bem como repor por sua conta e
responsabi\\dade, aqueles conslderados inadequados au imperfeitos, au que estiverem em
desacordo com a ora pactuada, ficando a criteria do CAU/SA aprovar au rejeitar os
produtos;

13.19. Responsabilizar-se par todos as encargos de natureza fiscal, tributaria e trabalhista,
decorrentes da execuc;ao do objeto deste Edital, cabendo apresentar ao CAU/BA, quando
exigido, comprovantes dos pagamentos;

13.20. Assumir a responsabilidade por todas as provid€mcias e obriga<;oes estabelecidas na
legisla<;ao de aCidente do trabalho, quando, em ocorrencia da especie, forem viti mas os
seus teenicos no desempenho dos servic;os, ainda que acontecidos nas dependencias do
CAU/SA;

13.21. Respansabilizar-se par quaisquer infrac;oes, danos au prejuizos causados ao CAU/SA au a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execuc;aa do servic;o par seus
empregados e/ou prepostos, nao excluindo ou reduzindo essa respansabilida~ir
a
fiscaliza,);o au a acompanhamento pelo fiscal do contrata;

t'i
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13.22, Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente aos produtos, materiais ou
equipamentos de propriedade do contratante, quando estes ten ham sido acasionados por
seus empregados durante a execuC;aodo contrato;

13.23, Adotar as providencias no sentido de preservar a CAU/SA de mante-Ia a salvo de
reivindicac;oes, demand as, queixas au representac;oes de qualquer natureza, de houver
ac;ao trabalhista envolvendo as servic;os prestados;

13,24. Responsabilizar-s€, com exclusividade, pela pagamenta de despesas porventura oriundas
de decisao judicial, eximindo 0 CAU/SA de qualquer relac;ao empregaticia com os
envolvidos na prestac;ao dos servi<,;:asobjeto deste EditaJ;

13,25. Pagar as salarios de seus empregados e as obrigap5es socia is, trabalhistas
e
previdenciarias ou por acidente de trabalho e quaisquer indeniza<,;:oes,nao cabendo, sob
qualquer hipotese, responsabilidade solid aria, subsidiaria ou direito de regresso contra 0
CAU/BA;

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

13.27. Submeter-se a fiscaliza<,;:aodo CAU/SA e prestar todos os esclarecimentas que Ihe forem
solicitados, cujas reclama<,;:oesde obriga a atender prontamente;

13.28. A fiscalizac;ao de que trata 0 subitem anterior deste Edital nao exclui ou reduz a
responsabilidade quando aas danos causadas ao CAU/SA ou a terceiros, decorrentes. de
sua culpa OU dolo na execu§ao do contrato bem como os resultantes de imperfeic;;ao
tecnica, vleio redlbitorio, emprego de material inadequado au e qualidade inferior, sendo
que na ocorrencia desses eventos nao havera corresponsabilidade do CAU/SA ou de seus
agentes e prepostos;

13.29. Apresentar juntamente com 0 faturamento,
subcontratados pelo licitante vencedor;

copia das notas fiscais relatlvas aos servf<,;:as

13.30. Executar diretamente os servic;os sem transferenc1a de responsabilldade OUsubcontratac;ao
na~ autorlzadas pelo CAU/BA;

13.31. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte a material produzido em
que se verifiquem danos em decorrencia do transporte ou defeito de qualquer natureza,
bern como providenciar a substitui<,;:aodos mesmos, dentro dos prazos previstos n~~
Termo, contados da data de notificac;ao que Ihe for entregue oficialmente;

~1

13.32. Dispor de meios necessarios ao transporte, para a devida entrega dos materiais produzidos
no local do destin~;
fiUi) lrrJliDU'I

Mo (i;!JD0:e }18. 0:tul.ld (T)'.11~3(h)(i
W\"'A_UUb;j,DHLDI

)ol'{c,om ,'RA
'

[onselho de ArqIJitetura
2 UriJdnisrno da Bahia

13.33. Dispor de meios adequados para a embalagem e empacotamento dos materiais produzidos
na quantidade e proporc;ao estipulada pela CAU/SA quando da emissao da solicitac;ao de

ordem de servic;o, devendo conter a descric;;:ao do item e quantidade;

13.34. Cumprir todas as disposil;oes deste Edital, e alnda com toda e qualquer exigencia legal
apficavel aD casa.

14. DAS OBRIGAI;OES DA CONTRATANTE
14.1.

Propareianar todas as facilidades para que a licitante vencedor possa desempenhar seus
servic;os para cumprimento do objeto contratado;

14.2.

Apreciar e aprovar as materiais griIFicos, por meie do fiscal do contrato, apresentados pela
licitante vencedor;

14.3.

Solieitar a substituic;aojreparo dos materiais Que apresentarem defeitos/avarias au que nao
forem produzidos conforme as especificac,;:oes deste Edital, sem qualquer onus ao
contratante;

14.4.

Comunicar expressamente ao HCitante vencedor as irregularidades obselVadas na execuc,;:ao
dcs servic,;:ose solicitar a sua correc,;:ao;

14.5.

Prestar as informac,;:oes e as esciarecimentos
empregados do licitante vencedor~

14.6.

Apreciar e aprovar as materia is graFicos, par meio do fiscal do contrato apresentados pelo
IJcitante vencedor;

14.7.

Supervisionar a execuc;ao dos servic,;:ospar meia do fiscal do contrato a ser indicado pelo
CAU/BA, verificando se todas as abrigac,;:oesprevistas neste Edital estao sendo cumpridas
pela contratada;

14.8.

Acompanhar, fiscalizar e conferir a execuc,;:aodos servic,;:osobjeto deste Edital, atraves de
empregado a ser designado, denominado fiscal do contrato, bem como atestar as natas
fiscais concernentes aos servic,;:osefetivamente prestados;

que venham

a ser solicitados

pelos

.~

14.9.

Acompanhar a execuc,;:aodo contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/e 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
regularizac,;:aodas faltas

a
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ou defeitos observados, inclusive quanta as obriga!;,:oes da cantratada constantes tambem
do presente contrato, deste Edltal e respectiv~ Termo;

14.10. Notificar expressamente a contratada sabre imperfeil,;oes, falhas au irregularidatles
constatadas na execul,;ao das servi<;,;os,reQuerendo a ado<;ao das medidas carretivas
necessarias;

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

a

14.12. Rejeitar no todo au em parte a prestal,;ao dos servi<;;osem desacordo com a contrato;

14.13. Orientar a fornecedor sabre as materiaisjpe<;as que seraa praduzidas, Qual sua fun<;aa,
publico-alva e prazo de entrega em consonancia com as exigencias estabelecidas neste
Edital;

14.14. Conferir todos as materiais antes de sua produ<_;:aopar meio de uma prova grMica e,
tambem, ap6s sua produ<;ao, de acardo com as especifica<_;:oestecnicas aprovadas
previamente enviado pela lidtante vencedor;

14.15. Efetuar as pagamentos devidos nas condi<;oes estabelecidas neste Edital;

14.16. Efetuar a juntada aos autos do processo, as irregularidades observadas durante a execu<_;:ao
da rela<;ao contratuaJ;

14.17. Rejeitar a presta<;ao dos servi<;os graficos,
autoriza<;ao expressa das partes.

objeto

deste

Edital,

par terceiros,

sem

15. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
15.1.

16.

a

As despesas em decorrenda da presente licita<;ao correrao
conta de recursos espedficos
cansignados no or<;amento do CAU-BA de nO 6.2.2.1.1.01.04.04,019 - Servf<;osGn3ficos.

DA EXECUCAO

16.1.

Homologado 0 resultado da licita<;ao, sera a sua execu<;ao adjudlcada em favor do licitante
vencedor e encaminhado para celebra<;ao do respectiv~ contrato e das sUbseqoeit
autoriza<;oes de fornecimento;
..

16.2.

Sao de inteira responsabilidade da contratada todas as obriga<;oes pelos encargos
previdenciarios, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execu<;ao do contrato;

j
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A contratada 5e responsabiHzara, ainda, par todas as despesas oriundas do contrato, assim
como par eventuais danos OU prejulzos causados a terceiros au ao CAU-BA, resultantes de
culpa ou dolo do contratado ou dos seus prepostos na execu<;a_odo contrato;

16.4. Os contratos poderao ser aditados nas hipoteses de complemental;ao
valores,

17.

OU acrescimo de

ate 25% (vinte e cinco par cento) do valor inicial;

DO PAGAMENTO

17.1.

Os pagamentos serao feitos no praza de, atE\ 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data
do recebimento e aceite da Fatura pela CAU-SA;

17.2.

as pagamentos serao efetuados

17.3.

Constatada qualquer divergencia au irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta sera
devolvlda
CONTRATADA para as devidas correc,;oes. Neste caso, a CAU/A tera a prazo de,
ate, as (cinco) dias uteis, a contar da data de reapresentac,;ao do documento, para efetuar
o pagamento;

17.4.

0 aceite!aprova~ao dos produtos pela CAU-BA, naa exclui a responsabilidade civil da
CONTRATAOA par vleios de quantidade au qualidade do prod uta au disparidade com as
especificac;oes tecnicas exigidas no edital au atribufdas
CONTRATADA e posteriorme.nte
verificadas, garantfnda-s€ ao CAU-SA as facuJdades previstas no art. 18 da Lei nO 8.078/90

apos

ver\fica~ao da Regularidade Fiscal da Contratada;

a

a

(Codigo de Defesa do Consumidor);

17.S.

17.6.

0 CAU-BA poderc§ sustar a pagamento da licitante contratada, no todo au em parte, nos
seguintes casas:

17.5.1.

Entrega defeituasa das materiaisjprodutas;

17.5.2.

Descumprimento de obrigac;oes relacionadas com as materiais contratados,
hip6tese em que a pagamento ficara retido ate que a CONTRATADA atenda
clausula infringida;

17.5.3.

EXistencia de debito da CONTRATADA para com a CAU-SA, quer proveniente da
execuc;ao do presente instrumento contratual, que de obrigac;oes ajustadas em
DutroS contratos;

17.5.4.

Descumprimento, pela CONTRATADA, de obrigac;oes avem;adas com terceiros que,
eventualmente, possam prejudicar 0 fornecimento dos materiais au a CAU-SA;

a

0 CAU-SA fara a retenc;ao, com repasse ao orgao arrecadador de qualquer tributo au
contribuic;ao determinada peJa legislaC;ao espedfica, senda que 0 CAU-SA se rese~i)(
direito de efetua-Ia, au nao, n05 casas em que for facultativa a obrigaC;ao;
~
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18.
18.1.

19.

DA VIGENCIA E DA EFICAcIA
0 prazo de vigencia do contrato sera de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado, de
acordo com a legislac;;aovigente.

DOS PROCEDIMENTOS DE ENTREGA E DE VERIFICAI;AO DA CONFORMIDADE

19.1. A Licitante vencedora devera efetuar a entrega/fornecimenta,

no prazo constante neste

edital, a contar da assinatura do respectivo contrato;

19.2,

0 CAU-BA realizara uma verificac;ao preliminar dos produtos entregues com relat;ao as
especifica<;5es tecnicas Que constam deste edital e da proposta da licitante vencedora;

19.3.

Caso algum item do(s) produto(s) apresente pelo menos 04 ocorrencias de problemas
dentro do praza de 10 dez dias uteis, a licitante vencedora fica obrigada a substituf-Io no
prazo maximo de 10 dias uteis, contados a partir do primeiro dia uti 1 seguinte ao quarto
cham ada;

19.4.

0 praza de 10 dias uteis sera contado a partir do primeiro dia util seguinte a abertura do
primeiro chamado. Se ate 0 10° dia util houverem mais 3 chamados, a licitante vencedora
devera substituir integralmente sem onus para 0 CAU-BA, 0 item do servi<;oi

20.
20.1.

SANI;OES ADMINISTRATIVAS
Caso a licitante adjudicataria se recuse a assinar a autorizac;ao do fornecimento au,
convidada a fazEHo, nao atenda no prazo fixado, garantida previa e fundamentada defesa,
sera considerada inadimplente e estara sujeita as seguintes cominat;6es:
20.1.1.

Multa de 10% (dez par cento) do valor da contrata<;ao;

20.1.2.

Suspensao temporaria de participar em licita<,;aoe impedimento de contratar com
CAU-BR/CAU -UF, pelo prazo de ate 02 (dols) anos;

20.1.3.

Declara<;ao de inidoneidade para licitar au contratar com a Administra<;ao Publica,
enquanto perdurarem as motivos;

0

20.2.

A \iCitante que ensejar a retardamento da execut;ao do certame, nao mantiver a proposta,
falhar au fraudar na execu<,;ao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer
declarat;ao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido 0 direito previo da cita<,;aoe da ampla
defesa, ficara impedida de licitar e contratar com a CAU-BR I CAU 'UFs, pelo prazo de .ate
02 (do is) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni<;ao au ate que
seja promovida a reabllita<,;aoperante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

20.3.

Sem prejulzo das pena!\dades previstas nos subitens anteriores,
Pregoeira p~r
desqualificar a licitante ou desclassificar a pro posta comercial, bem assim a CA
rescindir a Contrato, sem que isto gere direitos indenizat6rios au de reembo\so, caso to

a
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conheCimento de fato au circunstancia que desabone a \doneidade comercial au afete a
capacidade financeira, tecnica, jur(dica au de produ~ao da lic1tante;

a

20.4.

A Pregoeira podera reconsiderar a punir;ao aplicada, au fazer subir a recurso
autoridade
competente, devidamente informado, que decidira pela seu provimento au nao;

20.5.

As penalidades aplicadas
licitante no casc de suspensao de lieitar, a licitante sera
descredenciada par igual periodo, sem prejulzo das multas previstas neste Edital e no ,_

a

Contrato e das demais cominar;oes legais;

....

20.6.

A penalidade de suspensao do direito de lieitar e contratar com a CAU-SA, prevista neste
Edltal, sera estendida aos diretores, responsilVeis legais e s6cios que fac;am parte do ato
constitutivo da CONTRATADA;

20,7,

A multa incidira, em qualquer caso, sobre as valores contratuais vigentes na data da sua
aplicac;ao, e a partir dar atualizados monetariamente ate a data da quita<_;:ao,aplicando-se a
varia~ao verificada no IGPM/FGV para a respectiva perfodo;

20,8.

as valores de qualsquer multas aplicadas ao liCitante quando vencedor, serao deduzidos
dos criterios que eventual mente tenha direito au cobrado judicialmente;

21.

DISPOSI~OESFINAlS

21.1.

Lavrar-se-ao atas das reunloes publlcas realizadas pel a Pregoeira que, apos lidas e
aprovadas, serao assinadas pela Pregoeira e pelos representantes das licitantes presentes;

21.2,

Da ata de realizac;ao do Pregao devera constar, sem prejulzo de Qutros, a registro das
licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbals apresentadas, na ordem de
classificac;ao, da analise da documenta~ao exigida para habillta~ao e doCs) recurso(s)
interposto(s);
21.2.1.

Os demais atos licitatarios serao registrados no processo da licitac;ao;

21.3.

Todos as equipamentos deverao ser forneeidos, configurados e entregues prontos para usa
normal;

21.4.

A licitante devera examinar detidamente as disposi<_;:5escontidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresenta,ao da PROPOSTA DE PRE<;;OSE DA DOCUMENTAy\O DE
HABIlITAC-AO submete a licitante
aceitac;ao incondicional de seus termos, bern como
representa a conhecimento integral do objeto em licltac;ao, nao sendo aceita alega~ao de
desconhecimento de qualquer pormenor;

a

21.5.

No casa de eventual divergencia entre
disposic;oes do primeiro;

0

Edital de licitac;ao e seus anexas, prevaJecera~o
,

1
"

21.6.

o CAU-SA reserva a si a direito de revogar a presente licita<;ao por raz5es de interesse
publico au anula-Ia, no todo au em parte par vieio au ilegalidade, bem como prorrogar 0
prazo para recebimento e/ou abertura da DOCUMENTA<;;i\O DE HABILITAy\O
ou da
PROPOSTA COMERCIAL, desqualificar qualquer licitante au desclassificar qualquer
KH T~rlitGilQ () (,(100:11','21~" PllUDJ U:P-j ;/i.lO-510 )al~<ldor iPo';
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proposta, caso tome conhecimento de fato superveniente que afete a capacidade
financeira, tecnica ou comercial da licitante, sem que Isto gere direito
indenlzac_;:aoau
ressarcimenta de qualquer natureza;

a

21.7.

21.8.0

E

a

facultado
Pregoeira, em qualquer fase do Pregao, a promoc;ao de diligencia destinada a
esclarecer ou a complementar a instru<;ao do processo, vedada
licitante a inclusao
posterior de documento que deveria constar original mente da PROPOSTA DE PREC;OSau
da DOCUMENTA~AODE HABILrrA~O;

a

desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no afastamento da
licitante, desde que sejam possfveis a aferic;ao de sua qualificac;ao e a exata compreensao
da sua praposta, durante a realizac;ao da audiencia publica do PREGAO. As normas que
disciplinam este PREGAO serao sempre interpretadas em favor da ampliaC;ao da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da seguranC;a do futuro contrato;

21.9. a Edital, em sua integra podera ser solidtado atraves do e-mail \icitacoes@cauba.gov.br.
Quaisquer informac;oes, com reJac;ao a este Edital e seus anexos, poderao ser obtidas
atraves do e-mail: licitacoes@cauba.aov.br;
ou pelos telefones (Oxx71) 3037.0212 e
3036.0212 - Comissao Permanente de Licitac;ao;
21.10. Os esc\areCimentos de duvidas quanta ao presente Edital e seus anexos poderao ser
solicitados por qualquer pessoa ate dais dias uteis antes da data fixada para
recebimento das propostas. As solicitac;oes de esclarecimentas deverao ser feitas,
preferencialmente, atraves de correspondencia dirigida por escrito e contra recibo a
Comissao Especial de Licita~ao do CAU-SA, na sede do CAU-SA, localizada na Rua Territorio
do Guapore, nO 218 - Pituba, no horarfo de 8:30 as 12:00h e das 13:30 as 18:00h, de
segunda
sexta-feira. as esdarecimentos prestados serao estendidos a todas as empresas
adquirentes do Edital;

a

21.11. Homologada a licitac;ao pela autoridade competente - Presidencia do CAU-BA ~ a
adjudicataria sera convocada para assinar a ATA DE REGISTRO DE PRE<;OS no prazo
maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento do documento formal
de convocac;ao, que podera ser via fax ejou e-mail;
21.12. Se a adjudicataria nao assinar a Ata de Registro de Prec;os no prazo estabelecido acima ou
nao apresentar situac;ao regular no ate da assinatura e da emissao das autorizac;5es' de
fornecimento, estara sujeita as penalidades previstas na legislaC;ao e neste edital. Neste
casa, a Pregoeira, observada a ordem de classificac;ao, examinara as ofertas subsequentes,
ate apurac;ao de uma que atenda este Edital, sendo a respectiva proponente convocada
para negociar a redu~ao do pre~o ofertado e, se for 0 caso, assinar a Ata de Registro de
Prec;os;
21.13. Apos a apresentac;ao da proposta, nao cabera desistencia,
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira;

salvo por

motivo

justo

21.14. 0 proponente que vier a ser contratado ficara obrigado a aceitar, nas mesmas con\tiiC;Os
contratuais, as acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, por convenie c·
0
CAU-BA, respeitando-se os limites previstos em Jei;
. '
21.15. 0 CAU-SA podera, ocorrendo rescisao au distrato do Contrato, convidar a segunda
classificada e assim sucessivamente, para compJementar a objeto, no prazo contratual
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original
pret;o;

previsto,

nas mesmas condic;6es da primeira classifrcada, inclusive quanta aD

21.16. Para dirimir quaisquer duvidas au quest6es relacionadas com este Edital au com 0 Contrato
a ele vinculado, a empresa licitante devera se subordinar ao foro da Justil;;:a Federal, com
sede na cidade do Salvador, Estado da Bahia, com exclusao de qualquer Dutro foro, par
mais privilegiado que seja;
21.17. 0 valor estlmado da presente

contratac;ao

e de R$ 98.000,00

(noventa e oito mil reais).

Salvador, 28 de marC;ode 2016.

ANA~OALVES
Pregoeira do CAU-BA
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
ORGAO INTERESSADO
Conselho de Arquitetura
520, Salvador - Bahia,
Telelone: 3037-0212

E LOCALIZA~AO
e Urbanismo da Bahia, Rua Territorio do Guapore,

nO 218, CEP 41830-

Site: www.cauba.orq.br
22. DO OBJETO
Constitui objeto do presente processo licitatorio a contrata~ao de empresa especializada em
presta~ao de Servi~os GrMicos de Impressao, induindo todo material e mao de obra necessaria
para executar a impressao e acabamento dos materia is graticos par REGISTRO DE PREC;:OS,par
IDte, para atender necessidade do CAU-BA, de acordo com as especifica<;oes e quantitativos
respectivos:

Lote 01: Papelaria institucional (bloeo de anota4):oes, cartaz, pasta, convite, envelope,
cracha, folder e flyer)

rI

PRODUTO

TIPO DE PAPEL

Bleeo
de CAPA
anota<;i5es Fosco

couche

r

I TlPO

IPRODUTO

i

I Cartaz

I Pasta
I balsa

j MIOlO
75g/m2

COR
-

-Ii

DE PAPEL GRAMATURA

Couche
fosco

brilho

I TIPO DE PAPEl
com I Triplex

PRODU!Q___

CAPA
210g/m2

MIOlO - offset alta aJvura

I

1

-

GRAMATURA

u 210g/m2

I

GRAMATURA

!250g/ml

CAPA

-

.

PAGINAI LAMINA

ACABAMENTO FORMATO

56

Refile
blocagem
simples

PA.GINA/LAMINA

ACABAMENTO FORMATO

4xO
MIOlO

-

e 15x21 cm

lxO

1

COR

i4XO
COR
4xO

1

42,Ox29,7cm

A~

-

PAGINA/tAMINA

ACABAMENTO

1

Corte,
vinco,
plastifica<;ao e
co!aem
boise
(ate 2 bolsos)

1

I

I
t

FORMATO
24,3x33cm

(lechaQo)/
i4S,6x33cm

I (aberto).

I Balsa

IDx24,3cm
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e UrlJdllislnO da Bahia

I

I Triplex

con,vite

__

~~

' 300g/m'
-------l-

r;;ODUTO

i (racha
I

I TlPO

I

I

DE PAPEl

I

fosca BQPP

! C"O~R~ --+I..-PA,,·
G",I"N"A"{",LA,,,'
M"I"N"A'--+I"AC,"A",B",A.,M:!!E'!N,-,T-"O'+i-"FO"",RM

GRAMATURA

14XO
,

I'

'

J_(_fr_e_n_te_e_ve_r_SO_)
__
L'~";,,i::,"ii~_c~~"t:"o-'---_o_U~I_l_5,_2_Xl_0_,7_

_

13oogJm2

Triplex
I

'

IL4_X_4

II

11

. Reflie,
,lQx14cm ."
lamina~ao
brilhante
ou
fosca
SOPP,
turo e cordao

I

I

I,

I TIPO
I Envelope

I Offset

,

'I

[PROD UTO

I TlPO

i (oficio)

DE PAPEl-r;;;;;;-MATURA

112og/m'
_

i Envelope (saco ,I Offset
I, A)

I

1XO

120g/m2

1

I

L__

IxO

_j_

I COR

GRAMATURA
!

PAGINA/LAMINA

l

1

DE PAPEL

COR

1

_j

PAGINA/LAMINA

l

!~B)

L_

!PRODUTO

I TIPO

Envelope
(envelope
I canvitel
I

I

i

I

L-

DE PAPEL

j Offset

~

PAGINA/LAMINA

ACABAMENTD

1

Corte/faca,
~~~~~em

L-

~~~

COR

PAGINA/LAMINA

ACABAMENTD

120gjm2

IxO

I

Cortejfaca,
vinca
cal~em

I
PAGINALLAMINA

! Folder

i

{flyer A)

I
I

e flyer (auche

115Dg/m

14X4

I

I

I

1

FORMATO

I 24x34cm

e:

(fechado)

__ _l.

GRAMATURA

2

20x28cm

e (fechado)

vinco
col~em

I

I TIPO DE PAPEL I GRAMATURA I COR
! Envelope (saco I Offset
i 120gjm
ilXO

FORMATO

ACABAMENTO
Cortejfaca,

11

i PRODUTO

I ACABAMENTO ! FORMATO
I Corte/faea,
i ll,4X22,gem
l
~I~vl~n~eo~~
__
colagem __ e_L{_re_e_h_ad_o_)
I

I FORMATO
I
I

12,Sx17,6cm
e (fechada)

I ACABAMENTO i FORMATO
RefUe,
illDX15c.m
lamina~a
brilhante ou
fasca BQPp , ",.(_

I'

I

~0
Rl;a I"(ljic'r,~ do GU;lpOle2 is, fJ ,did (lP-4 n'll-~/(!
IW;''; ,( a'jh" QI(I,hi

5"lnc(j,jBA
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Folder e flyer Couche

II (flyer

4x4

lS0g/m2

1

LPRODUTO

TIPO DE PAPEl

GRAMATURA ICOR

r;Older e flyer
(folder A)

Couche

lS0g/m2

1

~ODUTO

I Folder e
I (folder B)

11

!

I

I

2

FOR~1'O

brUhante

(fechado
au dobra)

I

i ~ox21cm
(aberto)

tasca, BOPP

ACABAMENTOiFoRMATO

4x4

11

Reflie,

I

i 21x10

(fechado com
au 2 dobras) E
tasca, BOPP
21x30cm

l'ammac;ao
brilhante

LOTE02: Publica~iies (cartilhas e relatorio de gestao)

Cartilha

CAPA - (ouche

I (cartiJha A)

I CAPA

-

MIOlO _ Couche I 210g/m

2

1

I fosco/brilhante

1 MIOlO

i

,

1909/m'

DUTO
Iha
ilha B)

I TIPO

CAPA - Couche

i

I

MIOlO - Couche 210g/m
fosca/brilhante
MIOlO

.4X4

2

i 90g/m'

!~l?
10fll!OHDd(.

I pAGINA/LAMINA
24

-1

-I4x4
MIOLO -I
1

COR

- CAPA

CAPA

I

COR
CAPA

DE PAPEL : GRAMATURA

i
,i

i

DE PAPEL 1 GRAMATURA

-I

4x4
~IOLO
4x4

i pAGINAI LAMINA

-1

48

-I
i

CmpJlf liS, Plwiij [EP·,IIS W·S)(J j>'iVilj(lliRA
\'~'M;_fall!n(lfq!H

1
E

1

I pAGINA/lAMINA

I

I PRO~U.!Q___ I TI.O

,

15x21crlt ..,

RefUe,

laminac;ao

COR

1

I

ACABAMENTO

- ",.,,

'__",

i

I TIPO DE PAPEl I GRAMATURA
flyer I Couche
I 150g/m
1

pAGINA/LAMINA

1

I

I

I

au

"f"

4X4

I

I 15x21cm

RefJie,
Jaminac;ao
brilhante

B)

I ACABAMENTO
Reflie,

laminac;ao
brilhante

FORMATO

I

15x21cm
(fechado)/30x
au 21cm(fechado

fosca,
SOPP,
I grampo canoa

1 '

+ lambada

ACABAMENTO FORMATO
Reflie,
lamina~o
brilhante
au
fasca,
BOPP,
qrampo canoa

15x21cm

I (fechado)/30x
[ 21cm(fechado
) + lambada
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e Urb0nis1TIo dd Bahia

I

I PRODUTO

__

t-T"I"-P-=O,-,D",E~P
.. A."P
.. E",L+G,..RA=M,""A"T,-,U
..R..A~ __C",O",R._--+._p"A,.G"IN,""A=LA",'",M"I""N",A'--fA~CA=B
.. A"M~E
.. N~T"0'TF ..O.. R,""M~A~T"O~

1Cartilha

CAPA - Cauche
CAPA
MlOLO _ Couche 210g/m2

(cartilha C)
I

fasco/brilhante

MIOlO
2
90g/m

I

I
I

-I
-

CAPA
4x4

-

112

Reftie,
15x21cm
laminat;ao
(fechado)/30x
brilhante
ou I 21cm(fechada
fasca,
BOPP, 1 + lambada
corte e vinco'l
lambada
,
quadrada
hot
~~
~_~
melt

I MIOlO
!4X4

I

I

~

~RODUTO

[TIPO

I Rela~oriO
I gestaa

L_ __

_L

DE PAP.EL

i GRAMATURA

I
I MIOLO

de CAPA - Cauche
CAPA
MIOLO _ Couche 210g/m2

I COR,_--+,,-PA,,'
-

I

fasco/brilhante

I

90g!m'

-1

G"I",N.!'A"I..,LA",·",M~I'_'N,..A'-f"
A..,C..,A",B
.. A"M:!CE".!N-,-T'-'0'Ti
F__O.. R"M,""A"T,-,O~

-1112 painas do miolo RefUe,
I 21x30cm
Ie
4
capas
e llamina<;aa
(fechada)/42x
contracapas - total
brilhante
ou 130Cm{abertO)
MIOLO
fasca,
BOPP, + lambada
14X4
.
co rte e vinca
CAPA

14X4

I

1

_L

_

1

lambada
q~~~

1
1

!

melt

I

~.

[

1.2.

0 prazo de fornecimento dos ltens acima sera de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivosperlodos, na forma da Ie!;

1.3.

As ordens de fornecimento emitidas pelo CAU/BA indicarao
respectivo quantitativa, de acardo cam a tabela acima.

1.4.

0 menor pre<;osera aferido - para cada lote - da seguinte forma: a soma dos pre<;os
ofertados para 0 unitario abaixo de 500, para 500 unidades, para 1000 unidades, para
5000 unidades, para unitaria abaixo de 5.000 unidades, para 7.000 unidades e para 10.000
unidades. 0 somat6rio que represente a menor prec;o sera considerado para efeito de

0

tipo de cada item e

0

lance.

23. DA JUSTIFICA TIVA
A prestac;aode servic;osde empresa grafica objetiva atender as diversas areas do CAU/SA, uma
vez que 0 conselho nao possu; em seus quadros profissionais especlaHzadose nem mesmo
equipamentos necessarios para a realizac;aodos referidos servi<;ose que ha uma crescente
demanda de materials graficos de papelar\a e para pubhcac;oes, divulga<;oes e eventos
dJrecionadosaos profissionais da Arquitetura e Urbanisma.
A contratac;ao par sistema de Registro de Prec;os ocorrera devido nao ser posslvel definir
previamente 0 quantitativo a ser demandado pelo CAU/SA.
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24. LOCAL DE ENTREGA
24.1.

Os produtos devem ser entregues na sede do Conselho de Arqultetura

e Urbanismo da

Bahia, locahzada na Rua Territorio do Guapore, n 218, CEP 41830-520 - Pituba - Salvador/BA.

25.

DO PAGAMENTO

25.1.

Os pagamentos serao Feitos no praza de, ate, 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data
do recebimento e aceite da Fatura pelo CAU-SA;

25.2.

Os pagamentos serao efetuados apos verificac;ao da Regularidade Fiscal da Contratada;

25.3.

Constatada qualquer divergencia OU irregularidade na Nota FiscaljFatura, esta sera
devolvida
CONTRATADA para as devldas correc;6es. Neste casa, a CAU/A tera a praza de,
ate, 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de reapresentac;ao do documento, para efetuar

a

o pagamenta;
25.4.

0 aceite/aproval;ao dos produtos pelo CAU-SA, nao exc1ui a responsabilidade c[vil da
CONTRATADA par vlcios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as
especificac;oes tecnicas exigidas no edital au atribufdas
CONTRATADA e pasteriarmente
verificadas, garantinda-se aa CAU-BA as faculdades previstas no art. 18 da Lei nO 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor);

a

25.5.

25.6.

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

25.5.1.

Entrega defeituasa dos materiais/produtos;

25.5.2.

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

25.5.3.

Existencia de debito da CONTRATADA para com 0 CAU-BA, quer proveniente da
execu~ao do presente instrumento contratual, que de obrigal;oes ajustadas em
outros contratas;

25.5.4.

Descumprimento, pela CONTRATADA, de obriga<;oes avenc;adas com terceiros que,
eventualmente, possam prejudicar 0 fornecimento dos materiais au a CAU-SA;

a

o CAU-BA fara a retenc;:ao, com repasse ao orgao arrecadadar de qualquer tributo au
contribuic;:ao determinada pel a legislac;aa espedfica, senda que a CAU-BA se reserva a
direito de efetua-Ia, ou nao, nos casas em que for facultativa a obrigal;ao;

?U.l li;llIlnH', d() (,U?;)0f;.'lHL ?':tb~
WI\",',' ,( ZUt.:I,()1 q .br

(!

1',41(;3<].',70 Sal,a~m liP.

(ollsefho de Arquite!ma
e urbal1ismo Bahia

26.

DA VIGEN CIA E DA EFICAcIA

26,1.

0 prazo de vigencia do contrato sera de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado,
acordo com a legisla<;ao vigente.

27.

DA AMOSTRA

27.1.1.

o CAU-SA poder; 50licitar AMOSTRA. 0 (5) vencedor (e5) provisorio (5) serao
convocado (s) pe!o fiscal do contrato e deverao apresentar em ate 05 (cinco) dias
uteis, a contar da data de soJicitac;ao da amostra, 01 (uma) unidade de amostra,
dos seguintes [tens, conforme especifica<;6es deste Termo de Referencia:

A) Bloco de anotac;6es, cartaz, pasta,
relata rio de gestao.
28.

de

convite,

envelope, cracha, folder, flyer, cartilhas e

DA EXECUC;:ii.O

28.1.

Homologado a resultado da licitac;ao, sera a sua execuc;ao adjudicada em favor do licitante
vencedor e encaminhado para celebrac;ao do respectiv~ contrato e das subseqOentes
autoriza<;6es de fornecimento;

28.2.

Sao de inteira responsabilidade da contratada todas as obriga<;6es pelos encargos
previdenciarios, fiscais, trabalhlstas e comerciais resultantes da execUI;ao do contrato;

28.3.

A contratada se responsabilizara, ainda, par todas as despesas oriundas do contrato, assim
como par eventuais danos au prejuizos causados a terceiros au ao CAU-SA, resultantes de
culpa au dolo do contratado au des seus prepostos na execuc;ao do contrato;

28.4.

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

29. DA PRORROGAC;:ii.O
8.1. Sera admitida a prorrogac;ao da vigen cia da Ata de Registro de Pre<;os, conforme as
disposic;6es contidas no instrumento convocatario e respectivos contratos, obedecido 0 disposto
no art. 57 da Lei Federal nO 8.666/93.

30. DAS OBRIGAC;:OES DA CONTRATADA
30.1.

Manter durante a vigencia do contrato as condic;6es de habilitac,;ao e quaJificac;ae
necessarias para a contrata<;ao, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de
regularidade fiscal, juridica, tecnica e econ6mica;

30.2.

Adotar todas as providencias necessarias para a fiel execuc;ao do objeto do presente Termo
de Referencia, em conformidade com as disposic;oes do Edital e da Ata de Regis~~e
Prec;os nO 001/2016, executando-o com eficiencia, presteza e pontual1dade;
~
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30.3.

SatisFazer, rigorosamente,
0 objeto
desta contrata~ao, prestando os servi~os em
conformidade com todas as condi<;5es e os prazos estabelecidos neste Termo, bern como
com toda e qualquer exigencia legal aplicavel ao presente caso.

30.4.

Manter, durante a prazo
fornecidas pelo CAU/BA
reproduzir ou copiar, total
meio Fisico au eletr6nico,
Terma;

30.5.

Fornecer 0 materia! so\icitado no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento da nota de empenho;

30.6.

Fornecer os materiais conforme especificac;5es, marcas, validades e prec;os indicados na
licitac;ao supracitada e registrados nesta ata;

30.7.

Providenciar a imediata corre~ao das deficiencias, falhas ou irregularidades constatadas
pelo CAU/BA referentes
forma de fornedmento do material e ao cumprimento das
demais obrigac;oes assumidas nesta ata;

30.8,

Fornecer sempre,
medida que forem vencendo os prazos de validade da documenta~ao
apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condic;5es de habilita.;ao e
qualificac;ao exigidas para contratac;ao, bem como os que comprovem
a sua
compatibilidade com as obrigac;5es assumidas;

30,9.

Em havendo necessidade, assente no que preceitua 0 art. 65, § 1°, da Lei 8.666/93,
aceitar os acrescimos ou supressoes nos quantitativos que se fizerem indispensaveis,
sempre nas mesmas condi~;:()esregistradas;

30.10.

Ressarcir os eventuais prejufzos causados ao CAU/BA ejou a terceiros, provocados por
ineficiencia ou irregularidades cometidas na execu~ao das obriga~6es assumidas na ARP;

30.11.

Pagar, pontualmente, os fornecedores e as obrigac;oes fiscais, relativo ao material
fornecido, com base na presente ata, exonerando 0 CAU/BA de responsabilidade solid aria
ou subsidiaria por tal pagamento.

de vigencia da contrata~ao, sigllo sobre todas as informap3es
postas a sua disposi~ao para a execU(;ao dos servi~os e nao
ou parcia[mente, qua[quer documento que [he seja entregue por
exceto nas necessidades decorrentes dos servi.;os objeto deste

a

a

30.12. Prestar os serviC;os de acordo com a proposta e que satisfac;a
obedecendo as disposi~5es legais e regulamentos pertinentes;

0

descrito neste Termo,

30.13. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimentVJS
obrigac;6es assumidas, bem como com todos os custos referentes a presta~ao de se
0,
inclusive 0 transporte dos produtos e mao de obra;
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30.14. Prestar adequadamente os servh;os objeto
imediatamente apos a sua constata~ao;

deste Termo,

sanando

quaisquer

falhas

.

a

30.15. Fornecer toda a supervisao necessaria
execu~ao dos servic;os, indicando preposto
responsavel pela execu~ao do cantrata para representa-Io perante 0 CAU/SA, sujeito
aprova~ao e 0 aceite do fiscal do contrato;

a

30.16. Respansabilizar-se integral mente pela fornecimente des produtos contratados, bern como
pela transporte e seguran~a do produto e condutores, eventuais acidentes e consequentes
danos ambientais que possam acorrer no transito da mercadoria;

30.17. Arcar com as despesas decorrentes da nao-observancia das condi~oes constantes deste
Termo, respectivo Edital e da Ata de Registro de Pre~os nO 001/2016, bem como de
infra~5es praticadas por seus funcionarios, ainda que no recinta do Contratante;

30.18. Responsabillzar-se par quaisquer onus decorrentes de omissoes au erros na elaborac;ao de
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a CAU/BA;

30.19. Realizar visita teknica e/au reuniao, nas dependencias da sede do CAU/SA, antes do inrcio
da praduc;ao contratada para confirmar as formatos e as especifica~6es tecnicas do
material que sera produzido;

30.20. Trabalhar com materia prima e acabamento de alta quaUdade para que seja possivel em
determinadas situa~oes produzir materia is sofisticados;

30.21. Enviar provas fisicas para checagem de cores e material para todos as materia is a serem
produzidos;

30.22. Cumprir a prazo de execu~ao e entrega das pec;as demandadas;

30.23. Prestar escJarecimentos ao CAU/SA sabre eventuais atos
noticiados que a envolvam, independentemente de solicita~ao;

au

fatos

desabonadores

30.24. Fornecer, junto com a produto, documento contenda informac;oes sobre a forma correta e
adequada de estocagem, quando for 0 caso;

30.25. Fornecer as produtos, abjeto deste Termo, bern como repor par sua canta
responsabilidade, aqueJes considerados inadequadas au imperfeitos, ou que estivere~
desacorda com 0 ora pactuado, ficando a criteria do CAU/SA aprovar ou rejeit'
produtos;
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30.26. Responsabilizar-se par todos as encargos de natureza fiscal, tributaria e trabalhista,
decorrentes da execuc;ao do objeto deste Termo, cabendo apresentar ao CAU/BA, quando
exigido, comprovantes dos pagamentos;

30.2.7. Assumir a responsabUidade par todas as providencias e obrigac;5es estabelecidas na
legislac;ao de acidente do trabalho, quando, em ocorrencia da especie, forem vftimas as
seus tecnicos no desempenho dcs servic;os, alnda que acontecidos nas dependencias· do

CAU/BA;

30.28. Responsabilizar-se par quaisquer infrar;5es, danos au prejulzos causados ao CAU/SA au a
terceiros, decorrentes de sua culpa au dolo, quando da execuc;ao do servh;o par seus
empregados ejou prepastos, nao excluindo au reduzindo essa responsabilidade, a
fiscaliza~ao au 0 acompanhamenta pelo fiscal do contrato;

30.29. Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente aos produtos, materiais au
equipamentos de propriedade do contratante, quando estes tenham sido acasionados par
seus empregados durante a execw;ao do contrato;

30.30. Adotar as providencias no sentido de preservar 0 CAU/SA de mante-Ia a salvo de
reivindica~6es, demandas, queixas au representa~6es de qualquer natureza, de hauver
ac;ao trabalhista envolvendo os servic;os prestados;

30.31. Responsabilizar-se, com exclusividade, pelo pagamento de despesas porventura oriundas
de decisao judicial, eximindo a CAU/SA de qualquer rela~ao empregat(cia com os
envolvidos na prestac;ao dos servic;os objeto deste Termo;

30,32. Pagar as salarios de seus empregados e as obrigac;6es SOCialS, trabalhistas
e
previdenciarias ou por acidente de trabaJho e quaisquer indenizac;6es, nao cabendo, sob
qualquer hipotese, responsabilidade salida ria, subsidiaria au direito de regresso contra a

CAU/BA;

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

a

30,34, Submeter-se
fiscaliza~ao do CAU/BA e prestar todos as esciarecimentos que Ihe forem
solicitados, cujas reclamac;5es de obriga a atender prantamente;

30.35, A fiscaliza~ao de que trata a subitem anterior deste Termo nao exclui au reduz a
responsabilldade quando aos danos causados ao CAU/SA au a terceiros, decorrentes de
sua culpa au dolo na execuc;:ao do contrato bem como os resultantes de imperfeic;:ao
tecnica, vleio redibitorio, emprega de material inadequado ou e qualidade inferior, sen~o
que na ocorrencia desses eventos na~ havera corresponsabilidade do CAU/SA ou de 5 .
agentes e prepostos;
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30.36. Apresentar junta mente com a faturamenta,
5ubcontratados peJa licitante vencedor;

copia das notas fiscais relativas aas servic;os

30.37" Executar diretamente as servic;os sem transferencia de responsabilidade au subcontrata~ao
nao autorizadas pela CAU/BA;

as

30.38. Reparar, corrigir, remover,
suas expensas, no todo au em parte a material produzido em
que se verifiquem danos em decorrencia do transporte au defeito de qualquer natureza,
bern como providenciar a substituic;ao dcs mesmos, dentro dcs prazos previstos neste
Termo, contados da data de notificac;ao que Ihe for entregue oficialmente;

30.39. Dispor de meies necessarios
no local do destin~;

ao transporte, para a devida entrega dcs materia is produzidos

30.40. Dispor de meios adequados para a embalagem e empacotamento dos materiais produzidos
na quantidade e proporc;:ao estipulada pelo CAUjBA quando da emissao da solieitac;:ao de
ordem de servlc;:o, devendo canter a descric;:aodo item e quantidade;

30.41. Cumprir todas as disposic;:oes deste Termo de Referencia, e ainda com toda e qualquer
exigencia legal aplieavel aD caso.

31. DAS OBRIGACOES

DA CONTRATANTE

31.1.

Propareionar todas as facilidades para que a licitante vencedor possa desempenhar seus
servic;:ospara eumprimenta do objeto contratado;

31.2.

Apreciar e aprovar as materiais grMicos, por meio do fiscal do contrato, apresentados pelo
licitante vencedor;

31.3.

Solicitar a substituic;ao/reparo dos materia is que apresentarem defeitos/avarias OU que nao
forem produzidos eonforme as especificac;6es deste Termo, sem quaJquer onus ao
contratante;

31.4.

Comunicar expressamente ao licitante vencedor as irregularidades observadas na executao
dos servic;:ose solieitar a sua correc;:ao;

31.5.

Prestar as informac;:5es e os esciarecimentos
empregados do IiCitante vencedor;

que venham
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31.6.

Apreciar e aprovar as materiais graFicos, par meio do fiscal do contrato apresentados peJo
licitante vencedor;

31.7.

Sohcitar a substitui<;i30jreparo dos materials que apresentarem defeitos/avarias ou que nao
forem produzidos conforme as especifica~6es deste Termo, sem qualquer onus ao
contratante;

31.8.

(amunicar expressamente ao licitante vencedor as irregularidades abservadas na execu.;ao
dos servi~os e solicitar a sua corre~ao;

31.9.

Prestar as informa~6es e as esclarecimentos
empregados do Jicitante vencedor;

que venham

a ser solicitados

peJos

31.10. Supervisionar a execu~ao dos servi~os por meio do fiscal do contratn a ser indicado pelo
(AU/BA, verificando se todas as obriga~6es previstas neste Termo estao sendo cumpridas
pela contratada;

31.11. Acompanhar, fiscaJizar e conferir a execu~ao dos servi~os objeto deste Termo, atraves de
empregado a ser designado, denominado fiscal do contrato, bem como atestar as notas
frscais concernentes aos servi~os efetivamente prestados;

31.12. Acompanhar a execu~ao do contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c a art. 67 da
Lei nO 8.666/93, atraves do fiscal do contrato, que exercera ampla e irrestrita fiscaHza<)io
do objeto, a qualquer hora, determinando a que for necessaria a regularizat;ao das Faltas
ou defeitos observados, inclusive quanta as obriga~6es da contratada constantes tambem
do presente contrato, deste Terma e do respectiv~ Edital;

31.13. Notificar expressamente a contratada sobre imperfei~6es, falhas ou irregularidades
constatadas na execu~ao dos servi~as, requerendo a ado~ao das medidas corretivas
necessarias;

31.14. Notificar, par escrito, a contratada da ap[ica~ao de eventuais penalidades, garantindo-\he
direito ao contraditorio e a amp/a defesa;

0

31.15. Rejeitar no todo au em parte a presta~ao dos selVi~os em desacordo com a contrato;

31.16. Orientar

° fornecedor

sobre 0$ materiais/pe~as que serao produzidas, qual sua funt;ao,
publico-alva e prazo de entrega em consonancia com as exigencias estabelecldas~te
fu~·,
..
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31.17. Conferir todos as materiais antes de sua produ~ao par meio de uma prova gratica e,
tambem, apos sua prodUl;ao, de acordo com as especifica(_;oes tecnicas aprovadas
previamente enviado pela licitante vencedor;

31.18. Efetuar as pagamentos devidos nas condi<;5es estabelecidas neste Termo;

31.19, Efetua, a juntada aas autos do pracessa, as irregularidades abservadas durante a execu,.a

da relac;ao contratual;

~,

31.20. Rejeitar a prestat;ao dos servic;os gr,Micos, objeto deste Termo, par terceiros, sem

autorizac)3o expressa das partes.
31.21, SoJicitar via fax, telefone au e-mail, 0 eventual fornecimento
encontram-se registrados na ARP (ata de registro de prec;os);

de material

31.22. Emitir nota de empenho a cn§dito do fornecedor no valor total correspondente
solicitado;

cujos pret;os

ao material

31.23. Observar para que, durante a vigencia da presente ata, sejam mantidas todas as condi~5es
de habilita<;ao e qualifica~ao exigidas na licita~ao, bem assim, a sua compatibilidade com as
obriga<;5es assumidas;
31.24.

32,

Efetuar 0 pagamento referente ao material fornecido no prazo maximo de 10 (dez) dias
ute is, contados do recebimento do material e atesto da respectiva nota fiscal;

DISPOSIC;:OES FINAlS

32.1. 0 Edital, em sua Integra podera ser solicitado atraves do e-mail licitacoes@cauba.gov.br.
Quaisquer informa~5es, com rela<,;ao a este Edital e seus anexos, poderao ser obtidas
atraves do e-mail: licitacoes@cauba.qov.br;
au pel os telefones COxx71) 3037.0212 e
3036.0212 - Comissao Permanente de Licitac;ao;

32.2. Os esclarecimentos de duvidas quanta ao presente Edital e seus anexos poderao ser
soi(citados par qualquer pessoa ate dois dias uteis antes da data fixada para
recebimento das propostas. As solicita~5es de esciarecimentos deverao ser feitas,
preferencialmente,
atrav€s de correspondencia dirigida par escrito e contra recibo a
Comissao Especial de Licita<,;aodo CAU-BA, na sede do CAU-BA, localizada na Rua Territorio
do Guapore, nO 218 - Pituba, no horario de 8:30 as 12:00h e das 13:30 as 18:00h, de
segunda
sexta-feira. Os esciarecimentos prestados serao estendidos a todas as empresas
adquirentes do Edital;

a
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(PAPEL TIMBRADO DA LIClTANTE)
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRE~O

Prezados Senhores,
Em cumprimento aos ditames editaficios, mais precisamente do PREGAO
PRESENCIAL nO 002/2016 - CAU/BA, submetemos
apreciac;ao de V.5as. nossa proposta, com pre;os
fixos e irreajustaveis, para 0 produto 01 do Lote 01 (DESCREVER 0 OBJETO OFERTAOO), prec;o unitario
e prec;o global, respectivamente, correspondente a R$
(
), e R$
(
);
produto 02 do Lote 01 ... (ofertar sucessivamente)

a

Exemplo:
LOTE _
; PRODUTO

i Pre.;o

I ab~ixo
! unld.
,

.

_
Pr~o unitario

unit. Pre9)

p/lOO Ounid

de 500 unitario
p/SOO
unid.
~.

__

.L__

Pre.;o
unitario
p/S.OOOuni
d

preC;o
unitario Pre.;o
Pr..;o
para 7.000 unid. para
unitario
unid.
abaixo de
s.OOOunid

unitario
10.000

.

Deciaramos, para os fins que se fizerem necessarios, que os equipamentos
ofettados em nassa proposta atendem integralmente as exigencias e especiflcac;6es tecnicas minimas
estipuladas no Anexo I do EditaJ da licita~o em referencia, e que temos plena conhecimento de todos os
aspectos relativos
licita~o em causa e concordamos, sem restric;ao, com as condic;oes constantes no Edital
e seus anexos.
Declaramos nao possuir em nosso quadro de pessoaJ empregados menores
de 18 (dezoito) anas em trabalho noturno, perigoso au insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condic;ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 70 da Constitui~o Federal e da Lei nO 9.854/99.

a

Informamos que 0 prazo de validade de nossa proposta e de 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data de abertura da (icita<;ao.

e

Declaramos que 0 prazo de entrega dos servic;os
de
contado a partir da data da expedi<;ao da Ordem de Fornecimento, tudo conforme EditaL

_

dias corridos,

caso
nos seja adjudicado
0 objeto
da presente
licita<;ao, nos
comprometemos
a assinar a autorizac;ao de fornecimento
no prazo determinado no documento de
convoca<;ao, indicando para esse tim 0 Sr.
Carreira de Identidade nO
, expedida
em __j _j _, 6rgao Expedidor __
e CPF nO __
I como representante
legal desta empresa.
Atenciosamente,

......................................................................

,

.

FIRMA LICITANTE/CNPJ

.......................... ,

~
- - - -_

..

.

, ,.,

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

085.: Indicar na proposta de pre,os para cada item olertado 0 equipamento, com descri¢io do mo~
marca, fabricante
e site (para efeito de dHigenciamento) e, tambem, comprovac;ao e aferh;:ao de que 0
equipamento indicado pelo proponente detem objetivamente capacidade tecnica para impressao/execu<;ao
do item (otado, nas especifjca~6es exigidas.
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ANEXO III - MODELO DE PROCURA~AO
PREGiio PRESENCIAL N° 002/2016

Peio presente
____

f

inscrita

acima qualificado,
____

instrumento

de procura<;:ao, a empresa

particular

no CNPJ/MF sob 0

nO __

~

pelaes) seu(s)

nomeia e constitui seu bastante procurador _~

, portador da cedula de identidade

ao qual confere poderes para representar
Administra<;ao Publica Federal, Municipal
CAU/SA, podendo

representada

para tanto,

acordar,

nO

socio(s)

_

residente e domiciliado

" ln5crito no CPFjMF sob 0 nO

_

a OUTORGANTE, perante quaisquer reparti<;:oes da

e EstaduaJ, empresas de Ecanomia Mista, em especial aD
discordar,

compromissos assinar e autenticar documentos,

tran5igir,

formular

dar e receber quita<;ao,

firmar

lances verbais de prec;os, interpor e

desistir de recursos, assinar ata, no curso de qualquer processo licitatorio.

Salvador,

com sede

_

.

...,
FIRMA LICITANTE/CNPJ

..................................................................................................
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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(PAPEL TIMBRADO

DA LICITANTE)

ANEXO IV - (MODELO)
CARTA DE CREDENCIAMENTO

DO REPRESENTANTE

LEGAL

Local e data

Ao
CONSELHO DE ARQUITETURA

E URBANISMO

DA BAHIA - CAU/BA

Ref.: PREGAO NO 002/2016

Prezados Senhores,

Em cumprimento aas ditames editalfdos, credenciamos junto aD
(AU/SA a Sr.
, Carteira de Identidade nO
,
Expedidor
CPF nO
ao qual Qutorgamos as mais amplos poderes inclusive para
interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar
as demais atos no presente processo licitatorio.

Orgao

_____

1

I

Na oportunidade,
declaramos, sob as penalidades cabfveis, a
inexistencia de fato impeditivo de habilitac;ao, e que temos plena conhecimento de todD$" as
aspectos relativQs
licitac;ao em causa e nossa plena concordancia com as condic;:oes constantes
no Edital e seus anexos.

a

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA

DO REPRESENTANTE

LEGAL

~
J

Ru;, T€'(f;rOT) QO Guq,{)[(' tiS, f'itllr>o [[p"·n830-S,l!!
1'1....
' ','",("lit)",

Dr (j, bl

1"ln{)o iflA

(onsclho de Arquitelura
e Urbdnisillo da Bahia

PREGAO PRESENCIAL N° 002/2016
ATA DE REGISTRO DE PRE~OS - IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO

ADS_

dias do mes de __
do ana de 2016, 0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Sahia CAU/SA, atraves do
, lavra a presente Ata de Registro de Pre~os CARP), referente ao
Pregao Presencia! nO 002/2016, que objetiva a fornecimento de impressao de material gnlfico,
observadas as espedficac;5es, os prec;os, os quantitativos e os fornecedores classificados na
licitac;ao supracitada, bem como, as cI.§usulas e condic;oes abaixo estabelecidas, constituindo-se ~
esta ata em documento vincu!ativo e obrigacional as partes,
luz das regras insertas no Decreto
nO 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

,!!:"g

a

Art. 10

-

0 CAU/SA, Dbriga-se a:

a) SoJicitar via fax, telefone ou e-mail, 0 eventual fornecimento de material
encontram-se registrados na presente ARP (ata de registro de pr~os);
b) Emitir nota de empenho a cn~dito do fornecedor no valor total correspondente
solicitado;

cujos prec;os

ao material

c) Observar para que, durante a vigen cia da presente ata, sejam mantidas todas as condic;oes de
habilitac;ao e qualificac;ao exigidas na licitac;ao, bem assim, a sua compatjbilidade com as
obrigac;6es assumidas;
d) Efetuar 0 pagamento referente ao material fornecido no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados do recebimento do materia! e atesto da respectiva nota fiscal;
d) Acompanhar e fiscallzar a perfeita execur;ao do presente Registro de Prer;os.

Art. 20

-

0 FORNECEDORREGISTRADO Dbriga-se a:

.
a) Retirar e assinar a autorizar;ao de fornecimento no prazo maximo de 02 (dois) dias corridos,
contados da solicitac;ao formal nos termos da alinea "a", do art. 1°, desta Ata de registro de
Prec;os;
b) Fornecer 0 material solicitado no prazo maximo
recebimento da nota de empenho;

de 05 (cinco)

dlas uteis,

contados

do

c) Fornecer os materiais conforme especificac;:oes, marcas, vaJidades e preC;os indicados
licitac;ao supracitada e registrados nesta ata;

na

d) Entregar os materiais solicitados na sede do CAU-SA;

e) Providenciar a imediata correc;ao das deficlendas, falhas ou irregu!aridades constatadas pelo,{J
CAU/SA referentes
forma de fornecimento do material e aD cumprimento das dema~~
obrigac;6es assumidas nesta ata;
.
.~

a

W
J
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f)

a

Fornecer sempre,
medida que forem vencendo as prazos de validade da documenta~ao
apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condic;:6es de habilitac;ao e
quaJificac;:aoexigidas para contratac,:ao, bern como as que comprovem a sua compatibilidade
com as obrigap'5es assumidas;

g) Prover condic;:5es que possibilitem a atendimento
assinatura da ARP;

das condic;:oes firmadas a partir da data da

h) Em havendo necessidade, assente no que preceitua a art. 65, § 1°, da Lei 8.666/93, aceitar as .'.
acresclmos au supressoes nos quantitativos que se fizerem indispensilVeis,
sempre nas ~

mesmas condic,:5es registradas;
i)

Ressarcir as eventuais prejulzo5 causados ao CAU/BA e/ou a terceiros, provocados
ineficiencia au irregularidades cametidas na execuc;aa das obrigac;oes assumidas na ARP;

par

j) Responsabilizar-se par todas as despesas diretas au indiretas, tais como: transportes, encargos
socia is, fiscais, indenizac;5es e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, no
desempenho das servic;os objeta deste SRP, ficando, ainda, a CAU/BA isento de qualquer
vInculo empregaticio, responsabilidade salida ria au subsidiaria;

k) Pagar, pontualmente, as farnecedores e as abrigac;oes fiscais, relativo ao material fornecido,
com base na presente ata, exonerando a CAU/BA de respansabilidade solidaria au subsidiaria
par tai pagamenta.
/) Assinar e devolver a Ata de Registro de Prec;os ate 48 haras apos seu recebimenta.
Art. 3° - 0 prazo de validade da presente Registro de Prec;os
parcelada, podenda ser prorrogada par igual perfodo.

e

de doze meses, com entrega

Art. 4° - 0 prec;o registrada, a quantidade e as especificac;6es do material, constante deste registro
de prec;o, encontram-se contidos nas tabeJas abaixo:
~
~EmQresa

I (Nome)

CNPJ
UNO)
I ITEM IOUANT. UNID.

ESPECIFICAf;OES

Prec;ps(canforme edital)

f§ 1° - Os prec;os e 0(5) particular(es) fornecedor(es) ora registrados decorrem da classificac;ao
final do procedimento licitataria sabred ito, 0 qual fai processado ern estrita vinculac;ao aas
criterios estabelecidos no instrumento convocat6rio de tal certame.

§ 20

0 prec;o, 0 fornecedor e as especificac;6es do objeto deveraa ser publicados, em forma de
extrato, na imprensa oficial, bem como disponibilizados no site do CREA/BA, durante a Vige~.
da presente ata.
'
-

§ 3° - A administrac;:ao podera contratar, de forma concomitante, dOis ou rna1s fornecedo
que tenham seus prec;os registrados, observado
particular.

0

limite e a capacidade de fornecimento
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Art. 50 - 0 pagamento sera real1zado, em, ate, 10 (dez) dias corridos apes a recebimento do
material, salvo par atraso de libera<;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 obriga<;oes previdenciarias e demais regularidades fiscais;
§ 10 - 0 pagamento sera condicionado ao atesto no respectivo documento fiscal, pel a fisca~ do
contrato.

a

§ 20 - A nao indica~ao da situa<;ao do particular quanta
op<;ao au nao junto ao SIMPLES
implicara no desconto, por ocasiao do pagamento, dos tributos e contribui~5es estabelecidas
peJa Secretaria da Receita Federal.
Art. 6° - A existencia deste Registro de Pre~os nao obriga a Administra<;ao a firmar as futuras
contrata<;oes, sendo-Ihe facuJtada a realiza<;ao de procedimento espedfico para determinada
aquisi<;ao, sendo assegurado ao beneficia rio deste registro a preferencia de fornecimento, em
igualdade de condi<;6es.
Art. 7° - A contrata~ao junto a cada fornecedor registrado sera forma[izada par esta Comissao,
par intermedio de emissao das autoriza~5es de farneeimento.
Art. 8° - A qualquer tempo, a pre<;o registrado pod era ser revisto em decorrencia de eventual
redu~ao daqueles praticados no mercado, cabendo
Comissao Especial a convoca<;ao. do
fornecedor registrado para negociar a novo valor.

a

Art. go -A garantia se dara de acordo com 0 explicitado no Relaterio de Material a ser lieitado,
devendo ser oferecido a tempo minima explicitado no mesmo.
Art. 10° - 0 Fornecedor ten!! seu registro cancelado:

1- POR INICIATIVA DA ADMINISTRAI;AO, QUANDO:
a) Nao cumprir as exigencias do instrumento convocat6rio
pre~os, bem como as condic;5es da presente ata;

que deu origem ao registro de

b) Nao formalizar contrato decorrente desta Ata de Registro de Prec,;:osau nao retirar a nota de
empenha no prazo estabelecido, salvo par motivo devidamente justificado e aceita pela
Admjnistra~ao;
c) Der causa a rescisao administrativa da contrata<;ao decorrente deste Registra de Prec;os;
d) Em qualquer das hipeteses de inexecu~ao total au parcial de contrata relativo ao presente
Registro de Prec,;:os;
e) Nao aceitar a redu<;ao do preC;oregistrado, na hipotese prevista na legisla~aa;
f)

Em face razoes de interesse publico, devidamente justificado.

v
)
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II - Por iniciativa do proprio fornecedor, quando mediante solicitac;ao par escrito, comprovar a
impossibilidade do (umprimento das exigencias do instrumento convocat6rio que deu origem a
esta ARP, tendo em vista fato 5uperveniente e aceito pela Comissao Especial.

§ 10 A comunicac;ao do cancelamento de pre~os registrados, nos casas previstos no inciso I
deste artigo, sera efetuada pessoalmente au par correspondenda com aviso de recebimento,
juntando-se comprovante aas autos que deram origem a presente Ata;
§ 20 A revogac;ao da ARP sera publicada em forma de extrato no DOU - Sec;ao III;
§ 3° - Quando a solicitac;ao de cancelamento for feita pela fornecedora, esta devera continuar a
cumprir suas obriga1;oes ate que 0 CREA/BA delibere 0 pleito. Ultrapassado 0 prazo de
60(sessenta) dias sem que haja manifestal,;ao do CREA/BA , a fornecedora fica liberada dos
compromissos assumidos.
§ 4° - Cancelamenta de registro, nas hipoteses do item anterior, asseguradas

cantraditorio e
a ampla defesa, sera formalizado par despacho da autaridade competente do CREA/BA.
0

Art. 11. - Em casos de inexecu~ao parcial ou total das condil,;oes pactuadas na presente ata,
garantida a previa defesa e 0 contraditorio, ficara 0 particular sujeito as seguintes sam;oes, sem
prejulzQ da responsabilidade civil e criminal que seu(s) atoes) ensejar(em):
I - advertencia;
II-multas (que serao recalhidas de acordo com instrul,;oes fornecidas pela CONTRATANTE):
a) multa de mora de 0,33% (trinta e tres decimos par cento), por dia de inadimplencia, sabre
o valor total do (ontrata, a contar da data do inadimplemento, limitada ao percentual
maxima de 20% (vinte inteiros por cento), inclusive nas casas e inadimplencia dos pradutas
defeituosos.
b) Multa de 2% (dais inteiros por centa) 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 condi<;oes do edital ou da Ata de Registro de Pre<;os.
c) Mufta de 10% (dez inteiras por centa) sobre 0 valor correspandente,
de qualquer das hip6teses elencadas na edital.

no casa de ocorrencia

III - suspensaa temporaria de particlpa<;aa em I1cita~ao e impedimenta
Administra<;aa Publica por prazo nao superior a 5 (cinco) anos.

de contratar com a

IV - declara<;ao de inidoneidade para licitar au contratar com a Administra<;ao Publica
enquanto perdurarem as motivDs determinantes da puni~ao ou ate que seja promovida a
reabilitar;ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que 0 contratado ressarcir a Administrac;ao pelos prejulzos resultantes e apos
decorrido a prazo da sanc;ao aplicada com base no inciso anterior.
. _

f[

V - As sanc;oes previstas nas alfneas "a", "b" e "c" do inciso II poderao ser aplicadas de form~)
concomltante com as sanc;5es previstas nos incisos I, III e IV, assegurando-se 0 direito aa
contraditorio e a ampla defesa, devenda a defesa previa do interessada no respectiv~
processa ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
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VI - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
lieitar, a lieitante devera ser deseredeneiada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e na Ata de Registro de Prec;ose das demais cominac;6es legais.
Paragrafo Unieo - Devera ser observado 0 Principio do Devido Proeesso Legal na hip6tese de
aplicac;ao das penalidades previstas neste artigo.
Art. 12. a pre~o registrado padera ser revisto em decorn§ncia de eventual reduc;ao daqueles
praticados no mercado, au de fata que eleve 0 custa das servic;os de confecc;ao, cabendo ao CAU/BA
promover as necessarias negociac;oesjunto ao licltante vencedor.
Art. 13. Quando 0 prec;o registrado, par motivo superveniente, tarnar-se superior aa praticada no
mercado, 0 CAUjBA deven3. canvacar a I1citante vencedor visando
negociac;ao para reduC;ao de
prec;ose a adequac;ao ao praticada pela mercado.

a

Art. 14. 0 licitante vencedor podera solic1tar 0 cancelamento de seu registro de prec;o na ocorreclCia
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execuc;ao contratual, decorrentes de caso
fortuito e forc;a maior devidamente comprovados.
Art. 15. A existencia do Registro de Prec;o nao obriga 0 CAU/BA a solicitar 0 fornecimento
exc/usivamente da licitante vencedora, cabendo-Ihes, no entanto, a preferencia na aquisic;ao.
Art. 16. As sol1citac;oesde fornecimento obedecerao as necessidades e a conveniencia do CAU/BA.
Art. 16. 0 forneeimento sera solicitado a(s) vencedora(s) mediante a expedic;ao de Ordens de
Fornecimento/Ordens de Servic;o, e desde que esta(s) esteja(m) com sua situac;ao jurfdica fiscal
regular;
Art. 17. 0 fiscal da Ata de Registro de Prec;os fara pesquisa de mercado antes da expedic;ao das
Ordens, registrando tudo no processo;
Art. 18. Caso fiquem comprovados que os prec;os registrados na Ata sejam superiores aos. de
mercado, a Fiscal devera solicitar ofieialmente novas propostas as vencedoras;
Paragrafo Unico - na hipOtese do novo prer;o apresentado pe\a veneedora, permanecer superior ao da
pesquisa, 0 Fiscal devera solicftar as aquisir;oes por meio de novos processos lieitatorios ou de
contratar;ao.

Pregoeira e Equipe de Apoio

Empresas/Representantes
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