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Prefeitura Municipal de
Ibipitanga publica:
x Pregão Presencial nº 013-2019-PP – Objeto: Contratação de emissora
de rádio FM com alcance em toda a extensão territorial do município de
Ibipitanga-Ba
x Pregão Presencial nº 017-2019-PP – Objeto: Aquisição de gases
medicinais, equipamentos para atender a atenção primária e atenção
hospitalar e serviço de atendimento móvel de urgência, com entregas
parceladas durante o exercício de 2019
x Edital Pregão Presencial Nº 017-2019-PP Processo Administrativo Nº
036/2019 – Objeto: Aquisição de gases medicinais e equipamentos para
atender a atenção primária e atenção hospitalar e serviço de atendimento
móvel de urgência, com entregas parceladas durante o exercício de 2019.

Gestor - Edilson Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Av Clériston Andrade, 815
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77)3674-2202

Pregão Presencial nº 013-2019-PP
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a reabertura do Pregão Presencial nº 0132019-PP, do tipo menor preço GLOBAL realizado através Pregoeira Oficial Laís
Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº Decreto nº 004/2018 de
03/01/2018, cujo objeto é a contratação de emissora de rádio FM com alcance em
toda a extensão territorial do município de Ibipitanga-Ba, para veiculação de noticias,
avisos, comunicados, campanhas e programas informativos para atender diversas
Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ibipitanga, conforme especificações
constantes

no

edital

e

seus

anexos.

Edital

disponível

em:

https://io.org.br/ba/ibipitanga/. DATA: 10/04/2019 ás 14:00 horas. Inf.: Telefone: (77)
3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Ibipitanga-Ba, 27 de março de 2019. Laís
Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77)3674-2202

Pregão Presencial nº 017-2019-PP
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 017-2019PP, do tipo menor preço por ITEM realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia
Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº 004/2018 de 03.01.18, cujo objeto é a
aquisição de gases medicinais, equipamentos para atender a atenção primária e
atenção hospitalar e serviço de atendimento móvel de urgência, com entregas
parceladas durante o exercício de 2019, conforme especificações constantes no edital
e seus anexos. DATA: 10.04.2019 ás 08:30 h horas. Inf.: Telefone: (77) 36742022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: https://io.org.br/ba/ibipitanga/.
Ibipitanga 27 de março de 2019. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 017-2019-PP

SÍNTESE DO OBJETO

Aquisição de gases medicinais e equipamentos para atender a
atenção

primária

e

atenção

hospitalar

e

serviço

de

atendimento móvel de urgência, com entregas parceladas
durante o exercício de 2019.

2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77)3674-2202

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017-2019-PP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2019
OBJETO: Aquisição de gases medicinais e equipamentos para atender a atenção primária e
atenção hospitalar e serviço de atendimento móvel de urgência, com entregas parceladas
durante o exercício de 2019.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até o dia 10.04.2019, às 8:30 min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Ibipitanga situada à Av. Clériston
Andrade, 815, centro - Ibipitanga - Ba.
CONTATO: Laís Venância Telefone:(77)3674-2022 E-mail: cpl.ibipitanga@gmail.com.
ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Licitações e Contratos.
ÁREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A execução do presente Pregão Presencial será custeada com os recursos previstos no
Orçamento Anual do Município do Exercício de 2019 na seguinte rubrica orçamentária:
Unidade Gestora: 03.01.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1256 – Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde
2030 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
2.068- Manutenção de Atenção Básica - PAB
2.192 - Manutenção do SAMU
Elemento
3.3.9.0.30.00.00– Material de consumo
4.4.9.0.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos: 02/14
As empresas interessadas em participar desta Licitação deverão comunicar sua intenção ao
Departamento de Licitações e Contratos através do endereço Avenida Clériston Andrade,
815 – Ibipitanga-BA, tele/fax (77) 3674-2022, informando sua razão social, endereço
eletrônico, telefone e fax, solicitando que todas as eventuais alterações do edital lhes sejam
enviadas. A Prefeitura Municipal de IBIPITANGA não aceitará em hipótese alguma
reclamações posteriores de não envio de alterações por parte de empresas que não tenham
se

identificado

como

interessadas

em

participar

da

licitação.

Ainda,

nenhuma

responsabilidade caberá à Prefeitura Municipal de IBIPITANGA pelo não recebimento
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dessas alterações devido a endereço eletrônico e número de fax incorreto ou defeitos em
qualquer desses equipamentos.
ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL ARQUIVADO NO
PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO.

1 – PREÂMBULO
1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA - BA, torna público e faz saber que,
por determinação de seu Prefeito Municipal, Sr. EDILSON SANTOS SOUZA, acha-se aberto
o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017-2019-PP, tipo de licitação a de “MENOR PREÇO POR
ITEM”, que será processado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/2002 e
subsidiariamente com a Lei 8.666/93 com suas modificações.
1.2 – O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PARA O RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES contendo um a PROPOSTA DE PREÇOS e o outro a DOCUMENTAÇÃO
será às 08:30h do dia 10 DE ABRIL DE 2019 na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
de Ibipitanga, localizado na Av.Cleriston Andrade, 815, centro, Ibipitanga – BA.
1.3 – Se decidirem entregar os envelopes no próprio dia da sua abertura, as Proponentes
deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Ibipitanga com a necessária antecedência
em relação ao prazo indicado no subitem 1.2, não se aceitando justificativas de atraso na
entrega das propostas devido a problemas de trânsito ou de qualquer outra natureza.

1.4 – AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES
DE FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO PARA
AS PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE QUE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBIPITANGA APLICARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO AO DISPOSTO NO
ART. 87, § 2º, DA LEI 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES.

2 – OBJETO:
2.1 – Este edital refere-se à aquisição de gases medicinais, equipamentos para atender a
atenção primária e atenção hospitalar e serviço de atendimento móvel de urgência, com
entregas parceladas durante o exercício de 2019, mediante a expedição de ORDEM DE
COMPRA pelo Gestor da Pasta, seguindo as especificações abaixo:
2.2 – A minuta de contrato (ANEXO V) contém as condições de fornecimento e deverá ser
obedecida tanto na fase de proposta como na fase contratual.
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2.3 – Na minuta de contrato estão fixadas as condições de vigência, preço, valor do
contrato, faturamento, pagamento, reajustes, condições de fornecimento, garantia,
transferência das obrigações, penalidades, rescisão, disposições finais e foro.

3 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 – DAS CONDIÇÕES:
3.1.1 – Esta licitação está aberta a todas as empresas que se enquadrem no ramo de
atividades pertinentes ao fornecimento do objeto da presente licitação e atendam as
condições exigidas neste edital.
4.2 – DAS RESTRIÇÕES:
4.2.1 – Empresa declarada inidônea de acordo com o previsto nos incisos III e IV do art. 87
da Lei Federal 8.666/93 e que não tenha restabelecida a sua idoneidade.
4.2.2 – Concordatária ou com falência decretada.
4.2.3 Consorciada.

5 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1 – As Proponentes deverão apresentar dois envelopes, nr. 01 “PROPOSTA DE
PREÇOS” e nr. 02 “DOCUMENTAÇÃO”, fechados, contendo as seguintes informações:
5.1.1 – Razão social da Prefeitura Municipal de Ibipitanga;
5.1.2 – Número do Pregão;
5.1.3 – Número do envelope;
5.1.4 – Dia da sessão pública do Pregão;
5.1.5 – Indicação da razão social e endereço completo da empresa Proponente.

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. O representante da empresa licitante deverá apresentar ao pregoeiro, TERMO DE
CREDENCIAMENTO, podendo utilizar modelo contido no ANEXO III deste Edital, que lhe
dê poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de
interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame;
6.1.1. Juntamente com o Termo de Credenciamento deverá ser apresentado Carteira
Oficial de Identidade ou outro documento oficial de identificação que contenha foto. E
também, obrigatoriamente, os seguintes documentos, conforme for a situação em que o
licitante se enquadrar:
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6.1.1.1. Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária,
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
6.1.1.2. Instrumento público de procuração ou instrumento particular confirma
reconhecida e também o Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for
representante legal. Neste caso, a empresa licitante atribui à pessoa credenciada, poderes
para que possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase do pregão. Juntamente com
este instrumento, será obrigatória a apresentação do estatuto/contrato social, para
identificação e qualificação da pessoa que assina o documento concedendo poderes ao
credenciado;
6.1.1.3.Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação, conforme dispõe
o art. 4º, inciso VII, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. Sendo que o modelo dessa
declaração corresponde ao ANEXO IV deste Edital;
6.1.1.4. As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou
da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais
administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou
publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e suas alterações;
6.1.2. O Termo de Credenciamento deverá ser acompanhado da documentação exigida
nos itens 6.1.1, 6.1.1.1, 6.1.1.2 e 6.1.1.4, as quais deverão ser entregues pelo licitante,
FORA dos envelopes de documentação e de proposta.
6.1.3. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos de
credenciamento implicará na perda do direito de manifestação por parte do representante da
empresa licitante. Não podendo também, formular lances após a classificação preliminar das
propostas ou manifestar intenção de recorrer das decisões da pregoeira;
6.1.4. Cada empresa licitante credenciará tão somente 01(um) representante legal, o qual
será o único admitido a intervir nas fases da licitação e responder por todos os atos e efeitos
previstos neste Edital, por sua representada, sob pena de afastamento do certame licitatório
das licitantes envolvidas.
6.1.5 – Os documentos de credenciamento serão retidos pela equipe deste Pregão e
juntados ao respectivo processo.
7 – ENVELOPES NR. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”
7.1. O envelope nº 01, com o título “PROPOSTA”, deverá conter a proposta de preço. E a
sua apresentação implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste edital e seus Anexos;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OFT/JHFQ20TIPRUFVV22IG

Esta edição encontra-se no site: www.ibipitanga.ba.gov.br

Ibipitanga

Quinta-feira
28 de Março de 2019
9 - Ano VI - Nº 1199

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77)3674-2202

7.2. A proposta de preço deverá:
7.2.1. Ser em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
preferencialmente em papel timbrado da empresa, devidamente datada, assinada pelo
representante legal investido de poderes para firmar o contrato;
7.2.2. Deverá conter os seguintes dados cadastrais de identificação da empresa e do
representante legal: razão social, o número do CNPJ, endereço, número do telefone, facsímile, endereço eletrônico, dados bancários da empresa (nome do banco, o código da
agência e o número da conta-corrente e praça de pagamento), nome do representante legal
investido de poderes para firmar o contrato, assim como número da sua carteira de
identidade ou de documento oficial, número do CPF e endereço. A não inclusão desses
dados na proposta não implica na desclassificação do licitante, mas esses dados deverão
ser fornecidos posteriormente pelo licitante vencedor, pois integrarão o contrato a ser
celebrado entre o mesmo e a Prefeitura Municipal de Ibipitanga;
7.2.3. Ser elaborada na forma deste Edital e seus Anexos, contendo OS ITENS COTADOS,
as especificações de todos os itens que o compõem, sua marca, fabricante e o seu
respectivo preço unitário e preço total, conforme itens constantes no Termo de Referência
(Anexo I) deste Edital;
7.2.3.1. A proposta de preço apresentada deverá contemplar a quantidade total solicitada no
Termo de Referência para respectivo item, não se admitindo ofertas de parte da quantidade
solicitada, sob pena de desclassificação da proposta ofertada para o respectivo item.
7.2.3.2. O material cotado deverá estar na linha atual de produção do fabricante;
7.2.4. Conter oferta firme e precisa sem alternativas de preços ou qualquer outra condição
que induza o julgamento a ter mais de um resultado, expressa em moeda corrente nacional,
em algarismos e por extenso, sendo que os preços somente poderão conter 02(dois) dígitos,
após a vírgula, relativo aos centavos, sob pena de sofrer arredondamento para menor;
7.2.5. No preço contido na proposta escrita e naquele que, porventura, vierem a ser
ofertados por meio de lances verbais devem estar inclusos o lucro empresarial, todas as
despesas relativas ao objeto contratado, bem como os respectivos custos diretos e indiretos,
tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras decorrentes de lei
ou regulamento e necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação;
7.2.6. Quaisquer tributos, custos, despesas diretas ou indiretas, ou mesmo o lucro, omitidos
da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto
cotado ser fornecido a Prefeitura Municipal de Ibipitanga sem ônus adicional;
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7.2.7. Conter expressamente PRAZO DE VALIDADE de proposta não inferior a
60(sessenta) dias contados da data da sessão de abertura do certame licitatório;
7.2.8. Em caso de proposta de preço com erros aritméticos, os mesmos serão corrigidos
pelo pregoeiro, da seguinte forma:
7.2.8.1. Se for constatada discrepância entre os valores grafados em algarismo e por
extenso, prevalecerá este último;
7.2.8.2. Se for constatada divergência entre o produto da multiplicação do preço unitário
pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;
7.2.8.3. Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será
considera do resultado corrigido;
7.2.8.4. Caso a licitante não aceite as correções procedidas, sua proposta de preço será
desclassificada.
7.2.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições do presente
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou que apresentem valores unitários simbólicos ou
irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48,
inciso II, da Lei nº 8.666/93;
7.2.10. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira;
7.2.11. Poderão, a critério da pregoeira, serem relevados erros ou omissões formais, que
não resultarem em prejuízos para o julgamento das propostas;
7.2.12. Não serão consideradas vantagens não previstas neste Edital e seus Anexos;
7.2.13. O ônus da prova da exequibilidade do preço incumbe ao autor da proposta, no prazo
de 05 (cinco) dias contados da intimação, se for o caso.
7.2.14. A entrega dos produtos relacionados na planilha, objeto desta licitação, é para o ano
de 2019, a contar da assinatura do termo de contrato, contra a entrega da “ORDEM DE
COMPRA” emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, ou quando da entrega
total dos quantitativos que constituem o objeto do contrato, prevalecendo o que ocorrer
primeiro. Podendo ser prorrogadas por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
meses observadas as disposições ao art. 57 da Lei 8.666/93;
7.2.15. As observações sobre o recebimento dos materiais deverão ser efetuadas até 5
(cinco) dias da sua entrega; e
7.2.16 Sublinha-se que o objeto contratado será fornecido, mediante ato discricionário da
administração, no atendimento das necessidades públicas, com prazo de entrega do
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material solicitado de até 03 (três) dias úteis contados da solicitação emitida, observando-se,
entretanto, o prazo de vigência deste instrumento contratual.
7.2.17 Diante da discricionariedade da administração, no tocante a aquisição dos produtos
contratados, e devido a peculiaridade deste certame, fica consignado que a parte
contratante não se obriga a adquirir todos os produtos avençados, sem que com isto importe
em inadimplência.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
8.1. Após a fase de credenciamento das licitantes, na forma do disposto no item 3 deste
Edital, a pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preço,
verificando, primeiramente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos. E em seguida, procederá o julgamento e classificação dessas
propostas, sendo que serão classificadas para a fase de lances verbais somente as
propostas que atenderem plenamente aos requisitos deste Edital;
8.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR
PREÇO correspondente ao valor POR ITEM, desde que atendidas todas as condições
estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, observadas as especificações técnicas e
parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital, sendo, portanto, desclassificadas
as propostas em desacordo com o mesmo, ou que apresentarem preços excessivos ou
inexequíveis, nos termos do inciso II do art. 48, da Lei nº 8.666/93;
8.2.2. Considera-se preço excessivo ou inexequível, aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto licitado.
8.3. Serão qualificadas pela pregoeira para ingresso na fase de lances, a proposta
classificada que atendeu ao Edital e que apresentou menor preço, correspondente ao
MENOR PREÇO POR ITEM e todos os demais licitantes classificados que tenham
apresentado proposta em valores sucessivos e superiores em até 10%(dez por cento) a de
menor preço;
8.4. Não havendo, pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no sub-item 8.3., a
pregoeira proclamará a classificação preliminar das licitantes com as três melhores
propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos, além da licitante que tiver
apresentado o menor preço na proposta escrita classificada;
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8.5. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio,
também para determinação da ordem de oferta dos lances;
8.6. Às licitantes classificadas será dada oportunidade para oferta por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir da autora da Proposta
classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor;
8.7. A oferta de lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, obedecendo-se a ordem decrescente de preços das propostas classificadas;
8.8.. Somente serão aceitos lances verbais e cujos valores sejam inferiores ao último
apresentado, sendo, inclusive, vedada oferta com vistas ao empate;
8.9. A desistência dos lances já ofertados sujeitará a licitante às penalidades previstas na
Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e nos termos deste Edital;
8.10. A desistência da licitante em apresentar lance verbal, quando convocada pela
pregoeira, implicará na sua exclusão da etapa de lances e na manutenção do seu último
preço ofertado, para efeito de ordenação das Propostas. Excetuando-se as empresas
enquadradas na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações;
8.11. A pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem
como o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação
às licitantes;
8.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela pregoeira, as
licitantes classificadas manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
8.13. Caso não se realizem lances verbais, a pregoeira verificará a conformidade entre a
proposta classificada escrita de menor valor e o valor estimado para contratação, com base
na média de valores apurados na fase interna da licitação, decidindo motivadamente a
respeito. E sendo constatado o atendimento das condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, será declarado pela pregoeira o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto
da licitação;
8.14. Na fase de análise de propostas, se a proposta classificada em primeiro lugar não for
aceitável, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, na ordem de classificação, até a
apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital;
8.15. Após o encerramento dos lances e quando a melhor oferta não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte, a pregoeira, nos termos do art. 44 da Lei
Complementar nº 123/06 e suas alterações, convocará para apresentação de nova
proposta, no prazo máximo de 5(cinco) minutos, a microempresa ou empresa de pequeno
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porte mais bem classificada, com preços iguais ou até 5%(cinco por cento) superiores à
proposta de melhor preço, sob pena de preclusão;
8.16. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme art. 44 da Lei Complementar nº
123/06 e suas alterações;
8.16.1. Entende-se por empate, aquelas situações em que propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 5%(cinco por cento),
superior ao menor preço, conforme parágrafo 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e
suas alterações;
8.16.2. No caso de empate, entre duas ou mais propostas apresentadas por proceder-se-á
da seguinte forma:
8.16.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá,
dentro do prazo máximo de 5(cinco) minutos a partir da convocação pela pregoeira,
apresentar preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado o objeto a seu favor, conforme previsto no inciso II e parágrafo 3º, ambos do art.
45 da Lei Complementar nº123/06 e suas alterações;
8.16.2.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do item 6.16.2.1, serão convocadas as demais licitantes que se enquadrem na
hipótese dos parágrafos 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e suas
alterações; na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
8.16.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e as
empresas de pequeno porte que se enquadrem no intervalo estabelecido no item 6.16.1
deste Edital será realizado SORTEIO entre elas, para que se identifique àquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta, conforme estabelecido no inciso III do art.45 da Lei
Complementar nº 123/06 e suas alterações;
8.17. A pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante vencedora para que sejam
obtidos melhores preços aceitáveis, devendo essa negociação se dar em público;
8.18. Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, após a
negociação com a pregoeira, e essa proposta atender a todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, passar-se-á para a fase de habilitação, sendo
aberto o envelope contendo a documentação de habilitação dessa licitante
classificada em primeiro lugar, para verificação se a documentação apresentada
atende aos requisitos para habilitação estabelecidos no item 9 do Edital;
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8.18.1. No caso da empresa detentora de melhor oferta for microempresa ou empresa de
pequeno porte e a mesma apresentar alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal exigida no edital, será assegurado à mesma prazo para sanar essa pendência, de até
2(dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de
Ibipitanga, a partir do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame;
8.18.2. A não regularização da restrição referente à regularidade fiscal, no prazo previsto no
item 6.17.1, implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado a Prefeitura
Municipal de Ibipitanga a convocação das demais licitantes remanescentes para a
celebração do contrato, na ordem de classificação, ou revogar a licitação;
8.19. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no Edital, a pregoeira
declarará vencedora a licitante que apresentou a proposta final classificada em primeiro
lugar, ou seja, que além de atender a todas as condições do Edital e seus Anexos,
apresente o menor preço, correspondente ao MENOR PREÇO POR ITEM adjudicando a ela
o objeto do certame, caso nenhuma licitante manifeste a intenção de recorrer;
8.20. Caso a licitante que apresentou melhor proposta desatenda às exigências de
habilitação, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação,
verificando a aceitabilidade da proposta e o atendimento dos requisitos de habilitação, até
que uma licitante cumpra as exigências deste Edital, sendo o objeto do certame a ela
adjudicado quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de
recursos;
8.20.1. Se após verificação do atendimento dos requisitos de habilitação de todas as
empresas licitantes conforme a ordem de classificação obtida na fase de análise de
propostas, for constatado que nenhuma delas cumprem os requisitos para habilitação
determinado no Edital e seus Anexos, a pregoeira irá encerrar o certame licitatório, não
havendo vencedor do mesmo;
8.21. A adjudicação realizada pela pregoeira ficará sujeita à homologação pela autoridade
competente;
8.22. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada que será assinada pela pregoeira, equipe
de apoio e licitantes presentes.
8.23. A pregoeira manterá em seu poder os envelopes de documentação das demais
licitantes pelo prazo de 15(quinze) dias, após a homologação da licitação, devendo as
empresas retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos;
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8.24. O licitante declarado vencedor deverá apresentar ao pregoeiro, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas após o encerramento da licitação, a proposta de preço de preços
contemplando o lance final ofertado.
8.25. No caso de comparecimento de apenas 01(um) licitante, a Pregoeira verificará a
aceitabilidade de sua proposta, observando se o preço está de acordo com o praticado no
mercado e negociará com o proponente a fim de obter melhor oferta. Em seguida,
examinará a documentação de habilitação e se esta atender ao Edital e seus Anexos, será o
licitante declarado vencedor.

9 – DA HABILITAÇÃO(envelope nº 02)
9.1. O envelope nº 02, com o título “DOCUMENTAÇÃO” deverá conter os documentos
exigidos para a habilitação no certame licitatório, relacionados nos sub-itens 9.3 a 9.8 deste
Edital;
9.2. A apresentação da documentação dar-se-á por uma das seguintes formas:
9.2.1. Em original, que caso apresentados não serão devolvidos, devendo fazer-se constar
nos autos do processo;
9.2.2. Por cópia autenticada por cartório competente;
9.2.3. Por cópia autenticada por servidor da Administração. Sendo, nesse caso, necessária
a apresentação dos documentos originais, os quais serão devolvidos;
9.2.4. Por publicação em órgão da Imprensa Oficial.
9.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.3.1 Registro comercial, no caso de Empresa individual;
9.3.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial ou órgão equivalente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores,
com a devida indicação da atividade comercial compatível com o objeto da licitação;
9.3.3. No caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do
Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que
deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicação prevista
na Lei nº 6.404/76 e suas alterações;
9.3.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
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9.3.5. Os documentos relacionados nos sub-itens 9.3.1 a 9.3.4, poderão ser substituídos
pelo Certificado de Registro Cadastral expedido pela Secretaria de Administração do
Município

de

Ibipitanga,

sendo

que

esse

certificado

deverá

apresentar

código

correspondente ao objeto da licitação e encontrar-se em vigor na data estabelecida para a
abertura da licitação, sob pena de inabilitação da licitante.
9.3.6. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

Justiça

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.4. REGULARIDADE FISCAL
9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ expedido pelo
Ministério da Fazenda;
9.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
9.4.2.1. Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pelo Ministério da Fazenda;
9.4.2.2. Certidão Negativa de Débitos (ou Positiva com Efeito de Negativa) e também a
Certidão de Regularidade, com a Fazenda estadual ou do Distrito Federal, expedida pela
Secretaria da Fazenda, da sede ou domicílio do licitante;
9.4.2.3. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos com a Fazenda
Municipal, expedida pela Secretaria da Fazenda, da sede ou domicílio do licitante,
juntamente com a Certidão de Regularidade, também expedida pela Secretaria da Fazenda
da sede ou domicílio do licitante;
9.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal.
9.4.4 - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida eletronicamente, para comprovar a inexistência
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440 de 07 de julho
de 2011.
9.4.5. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida no caso de virem a ser adjudicatárias deste certame,
nos termos do art.42 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações;
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9.4.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, apresentar no envelope
de documentação, toda a documentação referente à comprovação de regularidade fiscal
relacionada nos sub-itens 8.4.1 a 8.4.4, mesmo que os mesmos apresentem alguma
restrição.

9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
9.5.1. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a)

certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do

licitante nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação das propostas.
b)

Cópia do demonstrativo contábil e balanço patrimonial do último exercício financeiro,

com selo do Contador e, caso a empresa não seja optante pelo “Simples”, deverá conter
também o registro na JUCEB, vedada a sua substituição por balancete ou balanços
provisórios; ou apresentação do recibo de transmissão em SPED (Serviço Público de
Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da
Receita Federal e a Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital.

1)microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e
das demonstrações de resultado do último exercício social devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
2)No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.

9.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.6.2. Apresentação da licença sanitária estadual ou municipal ou Federal da ANVISA
vigente;
9.6.3. Alvará de localização e funcionamento vigente
9.6.4. 01 (um) atestado de Capacidade Técnica ou de Fornecimento, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado comprovando a capacitação para realização de seu
objeto social de forma satisfatória.
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9.7. PARA O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V, DO ART. 27 DA LEI Nº
8.666/93, a licitante deverá fornecer Declaração de que a empresa não possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18(dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz e a
partir de 14 (quatorze) anos , em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1988 e nos termos do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, o qual
foi acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 5 de
setembro de 2002, conforme modelo constante no ANEXO II deste Edital.
9.7.1. A Declaração mencionada no item 9.7 deste Edital, deverá SER INSERIDA NO
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, podendo o licitante basear-se no
modelo contido no Anexo II.
9.8. PARA O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO VII, DO ART.4º DA LEI
FEDERAL Nº 10.520/02, a licitante deverá apresentar Declaração,conforme modelo
constante no ANEXO IV deste Edital.
9.8.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação no presente Certame, a ser
fornecida NO ATO DO CREDENCIAMENTO e FORA dos envelopes de proposta e de
documentação;
9.9. A apresentação de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a
inabilitação do proponente. E para os documentos cujo prazo de validade não venha
expresso, será considerado o prazo como de até 180 (cento e oitenta) dias anteriores a da
data prevista para apresentação da proposta.

10 – SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO
10.1 – No dia, hora e local designado no preâmbulo deste edital, será realizada sessão
pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, envelopes nr.
01 e 02 respectivamente;
10.2 – Aberta a sessão, os interessados apresentarão à equipe de pregão os envelopes nr.
01 e 02, bem como declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação, conforme modelo do ANEXO IV;
10.2.1 – Caso qualquer proponente deixe de apresentar a declaração de cumprimento dos
requisitos de habilitação poderá assinar tal declaração disponibilizada na sessão pela
Pregoeira;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OFT/JHFQ20TIPRUFVV22IG

Esta edição encontra-se no site: www.ibipitanga.ba.gov.br

Ibipitanga

Quinta-feira
28 de Março de 2019
19 - Ano VI - Nº 1199

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77)3674-2202

10.3 – A equipe do pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços, ordenando-as em ordem crescente de valor;
10.4 – Em seguida identificará a proposta de menor preço cujo conteúdo atenda as
especificações do edital;
10.5 – As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de menor
preço serão classificadas em ordem crescente;
10.6 – O conteúdo das propostas indicadas no item anterior será analisado,
desclassificando-se aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições
fixados no edital. A aceitabilidade do preço será verificada somente após o encerramento da
fase de lances;
10.7 – Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos dos itens 10.5 e 10.6,
serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;
10.8 – Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos
proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais;
10.9 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados
de forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço;
10.10– A pregoeira convidará individualmente as Proponentes classificadas, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior
preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no
caso de empate de preços;
10.11– O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela pregoeira, as
Proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
10.12– A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance
verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão da Proponente da etapa de
lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela Proponente, para efeito
de ordenação das propostas;
10.13– Caso não realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço por item e o valor estimado para a licitação;
10.13.1 – Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a
classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão;
10.14– Quando comparecer um único Proponente ou houver uma única proposta válida,
caberá a pregoeira verificar a aceitabilidade do preço ofertado;
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10.15– Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem
crescente de valor, a pregoeira examinará a aceitabilidade do preço da primeira classificada,
decidindo motivadamente a respeito;
10.16– Considerada aceitável a proposta de menor preço POR ITEM, obedecidas as
exigências fixadas no edital, será aberto o envelope nr. 02 “DOCUMENTAÇÃO” de seu
detentor, para confirmação das suas condições habilitatórias, sendo-lhe facultado o
saneamento da documentação na própria sessão, observado o disposto no item 10.1;
10.17– Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o melhor
preço será declarado vencedor na ordem de classificação;
10.18– Se a Proponente desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a
oferta subsequente, verificando a habilitação da Proponente, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a
respectiva Proponente declarada vencedora;
10.19– Nas situações previstas nos itens 10.13, 10.14, 10.15 e 10.18, a pregoeira poderá
negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido preço melhor da proposta;
10.20– Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para exame e
rubrica, conforme preceitua o artigo 43 § 2º da Lei de Licitações;
10.21– A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com
registro em ata da síntese das suas razões;
10.22– O recurso contra decisão da pregoeira e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo;
10.23– O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
10.24– A falta de manifestação motivada da Proponente na sessão importará a decadência
do direito de recurso;
10.25– Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas
todas as fases preestabelecidas, os envelopes devidamente rubricados pela pregoeira e
pelas Proponentes, ficarão sob a guarda da pregoeira, sendo exibidos às Proponentes na
reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos
trabalhos;
10.26– O prazo para formulação de lances verbais e o valor entre lances poderão ser
acordados entre os credenciados e a Pregoeira, por ocasião do início da sessão pública.

11 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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11.1 – Caso não haja recurso, a pregoeira, emitirá Parecer para adjudicação do objeto do
certame à Proponente detentora do menor preço por item, encaminhando o processo para
homologação e adjudicação pelo Prefeito Municipal;
11.1.2 – Nesta hipótese, a pregoeira decidirá sobre os recursos e encaminhará o processo
ao Sr. Prefeito Municipal para homologação do procedimento licitatório;
10.2 – A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto
licitado.

12 – ESCLARECIMENTO
12.1– As empresas interessadas poderão requerer esclarecimento sobre o presente pregão
ao Departamento de Licitações pelo fax (77) 3674-2022 ou através do endereço eletrônico
cpl.ibipitanga@gmail.com, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para o pregão;
12.2– Em caso de não solicitação de esclarecimentos e informações pelas Proponentes,
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não
cabendo posteriormente o direito a qualquer reclamação.

13 – DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1– Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira em conjunto a Equipe de Apoio;
13.2– Fica eleito o foro da comarca de Macaúbas-BA, com exclusão de qualquer outro, para
a propositura de qualquer ação referente à presente licitação e/ou contrato dela decorrente;
13.3– O pagamento será efetuado até 30 dias corrido após a entrega do OBJETO ora
licitado, mediante emissão de ORDEM DE COMPRA devidamente assinada pelo Prefeito e
apresentação da respectiva nota fiscal de acordo a necessidade do CONTRATANTE, sendo
o frete por conta do CONTRATADO.
13.4- O objeto do presente pregão deverá ser entregue conforme especificações constantes
no ANEXO I deste Edital observando o seguinte:
13.4.1- Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a
contratada deverá providenciar no prazo máximo de 03 dias, contados da data de
notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento
convocatório, na Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor;
13.4.2- O material entregue deverá conter todas as informações necessárias à perfeita
caracterização dos mesmos, em Língua Portuguesa, como marca, composição e demais
especificações necessárias para a perfeita caracterização do produto.
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13.4.3- O objeto desta licitação deverá ser entregue, conforme a necessidade da
Administração, sob emissão de Nota de Empenho ou Pedido de Compra, no endereço Av.
Cleriston Andrade, 815 – centro – Ibipitanga-BA.
13.4.5– Os produtos à serem entregues deverão ser de 1ª qualidade, estando sujeitos a
devolução;
13.5– É IMPRESCINDÍVEL QUE SEJA INFORMADA A MARCA DO PRODUTO
OFERTADO;
13.6 A Prefeitura Municipal de Ibipitanga se reserva o direito de, a qualquer tempo,
revogar ou anular, total ou parcialmente, a presente licitação e desclassificar qualquer
proposta ou todas elas, obedecendo o disposto nos artigos 48 e 49 da Lei nr. 8.666/93 com
suas alterações;
13.7– É facultada a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
13.8– As Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
13.9– Ficam à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Ibipitanga, nos dias úteis, das 8h. 00min. às 12h. 00min, todos os elementos
que compõem o presente processo licitatório para análise de seus aspectos formais e
legais, mediante solicitação escrita e dirigida ao Departamento de Licitações, conforme
determina o artigo 63 da Lei 8.666/93.
14 – DOS ANEXOS
14.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos:
Anexo 01 – Termo de Referência
Anexo 02 – Modelo de proposto de preços
Anexo 03 - Modelo de declaração do menor;
Anexo 04 – Modelo de credenciamento; e
Anexo 05 – Modelo de declaração de cumprimentos dos requisitos de habilitação.
Anexo 06 – Minuta de Contrato
Anexo 07 –Folha de Dados para Elaboração de Contratos
Anexo 08 – Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e Contratar
Ibipitanga-Ba, 27 de março de 2019.

LAIS VENANCIA OLIVEIRA PAIXÃO VIEIRA-PREGOEIRA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OFT/JHFQ20TIPRUFVV22IG

Esta edição encontra-se no site: www.ibipitanga.ba.gov.br

Quinta-feira
28 de Março de 2019
23 - Ano VI - Nº 1199

Ibipitanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77)3674-2202

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Contratação da prestação de serviço, por intermédio de empresa, em regime de

licitação de menor preço, com aquisição parcial, de fornecimento de gases medicinais com
disponibilização de cilindros portáteis em regime de comodato, para atender a atenção
primária, atenção hospitalar e serviço de atendimento móvel de urgência, com entregas
parceladas para o exercício de 2019, conforme especificações e quantitativos relacionados
abaixo.

1.1

– Dos quantitativos e especificações:
Foi realizado levantamento das demandas para o ano de 2019 mediante as

necessidades de aquisições realizadas em anos anteriores. Nesse aspecto, a definição das
unidades e das quantidades a serem adquiridas foram realizadas em função do consumo e
utilização prováveis.
ITEM
1

2
3

4

5

6

7

DESCRIÇÃO
CILINDRO PARA GÁS, MATERIAL AÇO, TIPO
DE GÁS: OXIGÊNIO, CAPACIDADE DE
VOLUME 1M³.
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA
CILINDRO PORTÁTIL DE 1M³.
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA
CILINDRO PORTATIL DE 3M³ EM REGIME
DE COMODATO.
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA
CILINDRO PORTÁTIL DE 10M³ EM REGIME
DE COMODATO.
RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
PARA CILINDRO PORTÁTIL DE 10M³ EM
REGIME DE COMODATO.
VÁLVULA REGULADORA C/FLUXÔMETRO
PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL
EM METAL CROMADO DE ALTA
RESISTÊNCIA E MANÔMETRO DE ALTA
PRESSÃO.
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, COPO
CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE
ALTA RESISTENCIA COM INDICAÇÃO DE
MÍNIMO E MÁXIMO, COM CONEXÃO DE
ENTRADA TIPO BORBOLETA E CONECTOR
DE SAÍDA CROMADO PARA CONEXÃO DE
MANGUEIRA, CAPACIDADE MÁXIMA DE 250
ML.

UNIDADE

QUANTIDADE

Unidade

6

M³

100

M³

210

M³

2000

M³

100

Unidade

20

Unidade

20
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2.

OBJETIVO
Este documento foi elaborado a luz da lei 8.666/93, como peça integrante e

indissociável de um procedimento licitatório, tendo por finalidade a aquisição de gases
medicinais para atender a atenção primária, atenção hospitalar e serviço de atendimento
móvel de urgência, com entregas parceladas durante o exercício de 2019, garantindo o
abastecimento e continuidade dos serviços de saúde do município.

3.

JUSTIFICATIVA
A atual administração prima pelo bom funcionamento de suas atividades, assim, com

base nas Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02, solicita a abertura do processo administrativo
para realização de licitação, através da modalidade pregão presencial.
Trata-se da necessidade de serviços e produtos comuns de consumo da saúde, gases
medicinais. Para tanto será utilizado à contratação de empresas que atendem a essas
necessidades. Com mecanismos que possibilitem fiscalizar a eficiência dos fornecedores na
implementação das soluções necessárias. Não obstante, a aquisição se justifica face ao
interesse público presente na necessidade da utilização de gases medicinais no Hospital
Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Unidades Básicas de
Saúde (UBS), assegurando assim o acesso de saúde de qualidade a população do
município de Ibipitanga.

4.

ESTIMATIVA DE CUSTO
Foi

realizado

levantamento

de

custo

para

verificação

de

disponibilidade

orçamentária.

5.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

5.1- DA CONTRATADA obriga-se:
9 Efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância das especificações deste
Termo de Referência e da proposta da contratada, acompanhado da respectiva nota
fiscal constando detalhadamente, no que couber;
9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990);
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9 Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do
fornecimento para a execução do objeto que não atenda ao especificado;
9 Quando for o caso, comunicar imediatamente à contratante qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
regularização necessárias;
9 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9 O transporte dos gases medicinais deverá obedecer a critérios adequados, de modo a
não afetar a identidade, qualidade, integridade dos mesmos;
9 Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o município;
9 O fornecimento será executado parcialmente, compreendendo a entrega em perfeitas
condições de consumo e/ ou uso.

5.2 – DO CONTRATANTE
9

Acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens solicitados;
9

Efetuar o pagamento devido, por meio de transferência bancária, creditado

em conta corrente, até no máximo 30 (trinta) dias corridos, mediante Nota
Fiscal/Fatura emitida em 02 (duas) vias e devidamente atestada. O pagamento será
efetuado somente após a comprovação da Regularidade Fiscal;
9

Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao

município;
9

Atestar notas fiscais correspondentes após o recebimento dos itens

comprados;
9

Receber

e

fiscalizar

os

produtos

entregues,

verificando

a

sua

correspondência com as especificações prescritas no edital, atestando sua
conformidade;
9

Designar formalmente um servidor da unidade gestora para acompanhar e

fiscalizar a execução da autorização de fornecimento ou instrumentos equivalentes;
9

Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos

itens.

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
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A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelo profissional nomeado e
designado pela Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhamento e fiscalização dos
contratos.
A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
contratada pela completa e perfeita execução do objeto de contrato ou instrumento
equivalente.
O recebimento provisório será de responsabilidade das Coordenações das Unidades de
Saúde, que deverá atestar a nota fiscal após comprovação das características e demais
informações referentes ao objeto licitado, sem o qual não será permitido qualquer
pagamento.

Magda Pina de Macedo
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n° 160/2017
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USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017-2019-PP
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
ANEXO II- Modelo de Proposta

OBJETO: Aquisição de gases medicinais e equipamentos para atender a
atenção primária e atenção hospitalar e serviço de atendimento móvel de
urgência, com entregas parceladas durante o exercício de 2019.
ITEM
1

2

3

4

5

6

7

DESCRIÇÃO
CILINDRO PARA GÁS,
MATERIAL AÇO, TIPO DE
GÁS: OXIGÊNIO,
CAPACIDADE DE VOLUME
1M³.
RECARGA DE OXIGÊNIO
MEDICINAL PARA
CILINDRO PORTÁTIL DE
1M³.
RECARGA DE OXIGÊNIO
MEDICINAL PARA
CILINDRO PORTATIL DE
3M³ EM REGIME DE
COMODATO.
RECARGA DE OXIGÊNIO
MEDICINAL PARA
CILINDRO PORTÁTIL DE
10M³ EM REGIME DE
COMODATO.
RECARGA DE AR
COMPRIMIDO MEDICINAL
PARA CILINDRO
PORTÁTIL DE 10M³ EM
REGIME DE COMODATO.
VÁLVULA REGULADORA
C/FLUXÔMETRO PARA
CILINDRO DE OXIGÊNIO
MEDICINAL EM METAL
CROMADO DE ALTA
RESISTÊNCIA E
MANÔMETRO DE ALTA
PRESSÃO.
UMIDIFICADOR PARA
OXIGENIO, COPO
CONFECCIONADO EM
POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTENCIA COM
INDICAÇÃO DE MÍNIMO E
MÁXIMO, COM CONEXÃO
DE ENTRADA TIPO
BORBOLETA E
CONECTOR DE SAÍDA

UNIDADE

QUANTIDADE

Unidade

6

M³

100

M³

210

M³

2000

M³

100

Unidade

20

Unidade

20

MARCA

VL UN
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CROMADO PARA
CONEXÃO DE
MANGUEIRA,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
250 ML.
x

x
x

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou
indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o
fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, à carga e descarga, que correrão também
por nossa contra e risco.
Prazo de validade da presente proposta ___________(____________________) dias da data
estipulada para sua apresentação não inferior a 60 (sessenta) dias.
Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência
após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n°. 8.666/93 com suas alterações.
Local e Data:
Nome:
Assinatura:
RG: CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 017-2019-PP
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N. 017-2019-PP
Declaro que a empresa __________________________________________________
inscrita no CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de
seu representante legal Sr. (a)_____________________________________________
portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________________ CPF nº
______________________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art.
27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: empresa menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.
_____________________, _______ de _________________________ de 2019
Representante Legal
( ) SIM
( ) NÃO
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 017-2019-PP
ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAMENTO
A
empresa
__________________________,
com
sede
na
___________________________, C.N.P.J. sob nº _____________________, representada
pelo Sr. _______________________, CREDENCIA o Sr. _________________________,
______________________(CARGO), portador do R.G. nr. _______________________ e
C.P.F. nr. ________________________,
para representá-la perante a Prefeitura Municipal de Ibipitanga em licitação na
modalidade Pregão Presencial Nº. 017-2019-PP, podendo formular lances, negociar preços
e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em
todas as fases licitatórias.
NOME:
R.G.:
CARGO:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 017-2019-PP
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal
n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

______________de __________________ de______
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO DE Aquisição de gases medicinais e
equipamentos para atender a atenção primária e atenção
hospitalar e serviço de atendimento móvel de urgência, com
entregas parceladas durante o exercício de 2019, conforme
especificadas neste Edital, sob número ______.201___.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.781.364/000106, com sede à Av. Cleriston Andrade, 815– centro – Ibipitanga-BA, representada pelo
Prefeito Municipal, Sr. EDILSON SANTOS SOUZA, R.G.: XXXXXXX brasileiro, solteiro,
residente na Rua xxxxxxx – IBIPITANGA - BAHIA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
portador
da
cédula
de
identidade
nº
XXXXXXXXXXXXXXX e CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado
simplesmente CONTRATADO, firmam o presente termo, conforme as cláusulas seguintes :
OBJETO DO CONTRATO
CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente contrato é aquisição de gases medicinais e
equipamentos para atender a atenção primária e atenção hospitalar e serviço de
atendimento móvel de urgência, com entregas parceladas durante o exercício de 2019,
conforme especificadas no Edital, frete por conta do CONTRATADO, de acordo descrição
constante no anexo I, que faz parte integrante deste edital.
1.1 – os cilindros portáteis serão em regime de comodato.
DO REGIME DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato é celebrado nos termos do Pregão Presencial
de nº 017-2019-PP de ___/___/___, seguindo os preceitos da Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, combinada com a Lei de Licitações nº 8.666, de 21.06.93.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1 O prazo estabelecido para entrega total dos produtos, objeto desta licitação, é até o dia
31 de dezembro de 2019, a contar da assinatura do respectivo termo de contrato, contra a
entrega da “ORDEM DE COMPRA” emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIPITANGA, ou quando da entrega total dos quantitativos que constituem o objeto do
contrato, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Podendo ser prorrogadas por iguais e
sucessivos períodos, até o limite de 60 meses observadas as disposições ao art. 57 da Lei
8.666/93;
3.2 As observações sobre o recebimento dos produtos deverão ser efetuadas até 5 (cinco)
dias da sua entrega; e
3.3 Sublinha-se que o objeto contratado será fornecido, mediante ato discricionário emitido
pelo Prefeito, no atendimento das necessidades públicas, com entrega programada de no
máximo 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da ORDEM DE COMPRAS,
observando-se, entretanto, o prazo de vigência deste instrumento contratual.
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DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO.
CLÁUSULA QUARTA:
4.1 - O valor global para a execução do presente contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4.2 O valor global fixado para o presente contrato será pago, parceladamente, mediante
Ordem de Compra, fornecida pelo Gestor e posterior emissão de nota fiscal;
4.3 Os pagamentos deverão ser efetuados até o 10° dia útil do mês subsequente ao do
vencimento depois da apresentação da nota fiscal e da atestação da entrega do material
pela área competente;
4.4 Os pagamentos serão realizados por ordem bancária ou cheque nominal à contratada,
vedado qualquer sendo considerado como inadimplemento de cada parcela o atraso
superior de 30 (trinta) dias;
4.5 Será considerado como inadimplemento de cada parcela o atraso superior de 30 (trinta)
dias;
4.6 No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias a contratante ficará obrigada a efetuar o
pagamento com a atualização monetária de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia entre
data do adimplemento, observado o disposto no item 3.5, até a data do efetivo pagamento,
limitados estes acréscimos a 10% (dez por cento);
4.7 Os valores fixados neste contrato não sofrerão reajuste durante a sua execução.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CLÁUSULA QUINTA –
5.1 A execução do presente contrato será custeada com os recursos próprios previstos no
Orçamento Anual do Município do Exercício de 2019 na seguinte rubrica orçamentária:
Unidade Gestora: 03.01.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1256 – Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde
2030 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
2.068- Manutenção de Atenção Básica - PAB
2.192 - Manutenção do SAMU
Elemento
3.3.9.0.30.00.00– Material de consumo
4.4.9.0.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos: 02/14
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
CLÁUSULA SEXTA
6.1 DO CONTRATANTE
6.1.1 Ter reservado o direito de não mais adquirir os produtos da contratada caso a mesma
não Cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades
previstas na Lei nº 8.666/93;
6.1.2 Acompanhar o andamento da entrega do material e expedir instruções verbais ou
escritas sobre a qualidade dos produtos podendo impugnar os produtos que estejam em
desacordo ao Anexo I, os quais deverão ser feitos, correndo as despesas oriundas por conta
da contratada;
6.1.3 Efetuar os pagamentos devidos à contratada pela aquisição do material de acordo com
as disposições do presente contrato;
6.1.4 Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades
cabíveis nos termos da Lei nº 8.666/93;
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6.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei nº
8.666/93;
6.1.6 Permitir a subcontratação de parte do material desde que seja solicitada pela
contratada e que haja conveniência para a contratante.
6.2 DA CONTRATADA
6.2.1 À contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, a entrega dos
produtos contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste
contrato, quando a inadimplência ultrapassar a 90 (noventa) dias;
6.2.2 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações
emanadas por esta visando o sucesso da Administração Pública Municipal;
6.2.3 Entregar o objeto deste contrato dentro do prazo estipulado ou solicitado pela
contratante, sob as penas da Lei nº 8.666/93;
6.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista ou previdenciária e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto ao pessoal
eventualmente contratado para entrega dos materiais do objeto do presente contrato;
6.2.5 Atender a todas as exigências deste contrato e entregar todo material solicitado
contratado assumindo os ônus da prestação inadequada dos trabalhos;
6.2.6 Tratar como confidenciais todas as informações e dados técnicos, administrativos e
financeiros contidos nos documentos da contratante, guardando sigilo perante terceiros;
6.2.7 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no fornecimento objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato observado as disposições do art. 65 da Lei
nº 8.666/93; e
6.2.8 Emitir a Nota Fiscal dos materiais fazendo discriminar no seu corpo a dedução dos
impostos quando exigido pela contratante.
6.2.9 A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, mantendo
as boas práticas de armazenamento e transporte, assim como dentro do prazo de validade,
e em boas condições de uso, devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o
produto que porventura não atenda aos requisitos contratados, sob pena das sanções
cabíveis;
6.2.10 Respeitar e cumprir com os prazos de entrega dos itens comprados, observando os
períodos de parcelamento e quantidades.
6.2.17 Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o município.
DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS
CLÁUSULA SÉTIMA
7.1 As penalidades contratuais aplicáveis são:
a) Advertência verbal ou escrita;
b) Multas;
c) Declaração de inidoneidade e;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666,
de 21/06/93 e alterações posteriores.
7.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções
cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas
estabelecidas.
7.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos
produtos solicitados;
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b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das
cláusulas do contrato;
c) 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual restante, na hipótese de rescisão do
contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir as perdas
e danos que der causa;
d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o
Município por prazo não superior a dois anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação do infrator perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
7.4 De qualquer sanção imposta à contratada poderá, no prazo máximo de cinco dias
contados da intimação do ato, oferecer recurso à contratante, devidamente fundamentado;
7.5 As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão ser aplicadas
cumulativamente;
7.6 A multa definida na alínea “a” do item 7.1, poderá ser descontada de imediato sobre o
pagamento das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será
descontada por ocasião do último pagamento; e
7.7 A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência
de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da contratante.
DOS CASOS DE RESCISÃO
CLÁUSULA OITAVA
8.1 A rescisão do presente contrato devendo a parte que desejar rescindi-lo comunicar a
outra com antecedência de 30 (trinta) dias, poderá ocorrer de forma:
a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniência técnica ou administrativa para a contratante.
b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Judicial – nos termos da legislação processual;
8.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei nº 8.666/93.
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA NONA
9.1 O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93, com
as devidas justificativas conforme a seguir:
9.2 Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos:
a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
9.3 Por acordo das partes:
a) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contra o
fornecimento dos produtos;
9.4 Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93.
DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.
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CLÁUSULA DÉCIMA
10.1 A contratada deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação ou na assinatura do presente instrumento.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
10.1.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Macaúbas - BA com recusa expressa de qualquer
outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.
Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual,
em 02 (duas) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas)
testemunhas idôneas e civilmente capazes.
Ibipitanga-Ba, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
MUNICÍPIO DE IBIPITANGA
EDILSON SANTOS SOUZA- CONTRATANTE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 017-2019-PP

ANEXO VII
FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO
Razão Social: _________________________________________________________.
Endereço: ____________________________________________________________.
Cidade: __________________ Estado: ___________ CEP: ________________.
Telefone: (______) _________________ Fax: (______) _______________________ .
Nome da pessoa para contatos: ___________________________________________.
Telefone: (______) ___________________ E-mail: __________________________.
Nome completo da pessoa que assinará o contrato: _________________________.
Cargo que a pessoa ocupa na empresa: ____________________________________.
RG nr.: __________________________ CPF: ______________________________.
Endereço:_____________________________________________________________
Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico
para assinatura do contrato.
Data:
_______________________________________________________
(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações)
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente
com os envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados
facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A
não apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 017-2019-PP
ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão
social/CNPJ) .................................... não está impedida de licitar ou contratar com a
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob
controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.
________________de __________________ de_______
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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