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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

Aviso de Licitação- PREGÃO PRESENCIAL nº 024-2021-PP

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº
024-2021-PP, do tipo menor: MENOR PREÇO POR LOTE, realizado através
Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº
011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é a Aquisição de óleo lubrificante para a
frota de veículos da Prefeitura Municipal de Ibipitanga. DATA: 08.11.2021 ás
08:30 h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital
disponível: ibipitanga.ba.gov.br.
Ibipitanga/BA, 21.10.2021.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
- Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
IBIPITANGA/BA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 024-2021-PP

SÍNTESE DO OBJETO

Aquisição de óleo lubrificante para a frota de veículos da
Prefeitura Municipal de Ibipitanga.

2021
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024-2021-PP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2021
1. Preâmbulo
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021-PP:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA - BA, SITUADA NA AVENIDA CLÉRISTON
ANDRADE, 815, CENTRO- IBIPITANGA/BA- CEP 46.540-000, TORNA PÚBLICO E FAZ SABER QUE,
POR DETERMINAÇÃO DO
NA FORMA

PREFEITO MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO,

PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº.

10.520/2002 E SUBSIDIARIAMENTE COM A LEI 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006 E , SENDO CONDUZIDOS OS TRABALHOS PELA
DEVIDAMENTE NOMEADOS PELO

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

DECRETO N° 011/2021 E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE

EDITAL.

2. Unidade Interessada
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde E Secretaria Municipal de
Assistência Social.
3. Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024-2021-PP
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO POR LOTE
5. Objeto
Aquisição de óleo lubrificante para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Ibipitanga.
6. Local e data do recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e
início da abertura dos envelopes.
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
AV. CLERISTON ANDRADE, 815 – CENTRO
DATA: 08/11/2021
HORA: 08:30h
7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2017 – Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Ação: 2098 - Manutenção do Ensino Básico
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2065- Gestão das Ações da Atenção Básica - Primária
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02/14
Ação: 2070-Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02
Ação: 2192- Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02/14
Ação: 2299- Gestão das Ações de média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02/14
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2123 – Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
Ação: 2141 – Manutenção da Rede de Abastecimento de Água
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 00
Ação: 2197 – Manutenção e conservação de estradas e pontes
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 00
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2057 - Manutenção do FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 00
Ação: 2285 – Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do Bolsa Família - PBF
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 29

PRAZO DE ENTREGA : ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
8. Local horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO DEVERÃO COMUNICAR SUA
INTENÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ATRAVÉS DO ENDEREÇO AVENIDA
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CLÉRISTON ANDRADE, S/N – 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 DESSAS ALTERAÇÕES DEVIDO A ENDEREÇO
ELETRÔNICO E NÚMERO DE FAX INCORRETO OU DEFEITOS EM QUALQUER DESSES EQUIPAMENTOS.

Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira
– PREGOEIRA-

9 – INICIO DA SESSÃO
9.1 – 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 08 de novembro de 2021 na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de
Ibipitanga, localizado na Av. Clériston Andrade, s/n, centro, Ibipitanga – BA.
9.2 – 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 9.1, não se aceitando justificativas de atraso na entrega das propostas
devido a problemas de trânsito ou de qualquer outra natureza.
9.3 – 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.
10 – OBJETO:
10.1 – Este edital refere-se ao Pregão Presencial 024-2021-PP pela Prefeitura Municipal de
Ibipitanga, tendo como objetivo a aquisição de óleo lubrificante para a frota de veículos da
Prefeitura Municipal de Ibipitanga, mediante a expedição de ORDEM DE SERVIÇO pelo Gestor
da Pasta, seguindo as especificações abaixo:
10.2 – A minuta de contrato (ANEXO I) contém as condições de serviço e deverá ser obedecida
tanto na fase de proposta como na fase contratual.
10.3 – Na minuta de contrato estão fixados as condições de vigência, preço, valor do contrato,
faturamento, pagamento, reajustes, condições de fornecimento, garantia, transferência das
obrigações, penalidades, rescisão, disposições finais e foro.
11 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
11.1 – DAS CONDIÇÕES:
11.2 – Somente serão admitidas a participar da licitação os interessados credenciados, que
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atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
12 – DAS RESTRIÇÕES:
12.1 – Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas
inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
12.2 – Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros
de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e
contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
12.3- É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em
lei
13 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
13.1 – As Proponentes deverão apresentar dois envelopes, nr. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” e
nr. 02 “DOCUMENTAÇÃO”, fechados, contendo as seguintes informações:
13.1.1 – Razão social da Prefeitura Municipal de Ibipitanga;
13.1.2 – Número do Pregão;
13.1.3 – Número do envelope;
13.1.4 – Dia da sessão pública do Pregão;
13.1.5 – Indicação da razão social e endereço completo da empresa Proponente.
14. DO CREDENCIAMENTO
14.1- A documentação para o credenciamento poderá ser apresentada em cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original.
14.2- Tratando-se de representante legal, deverá apresentar os seguintes documentos:
A) Cartão de CNPJ.
B) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro
comercial no caso de empresa individual ou certificado da condição de micro
empreendedor Individual – CCMEI
C) Documento pessoal;
14.3- Tratando-se de procurador: apresentação de procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Quando
apresentada procuração deverá ser anexada:

A) Cartão de CNPJ;
B) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro
comercial no caso de empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor
Individual – CCMEI;
C) Documento pessoal do procurador;
OBS: O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
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14.4- As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que pretendem utilizar-se
dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão
apresentar declaração que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresas
– ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso.(conforme anexo VI).
14.5- Declaração de Conhecimento e Atendimento às exigências de Edital e Declaração de
Desimpedimento de Licitar (conforme anexo VII e VIII deste edital).
15 – ENVELOPES NR. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”
15.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado
pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificada, por via impressa, como
Proposta de Preços, endereçada a Pregoeira, conforme modelo a seguir:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 000/2021
DATA: 00/00/0000
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxx
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇO
15.2. Só serão aceitas propostas emitida em via impressa ou datilografada, redigida com clareza,
sem cotações alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
rubricada todas as folhas e, ao final, assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes para
comprometer-se pela empresa licitante.
15.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente
de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas;
15.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada descrito nos anexos deste edital,
expresso em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x quantidade)
resulte em dízima, o licitante deverá apresentar uma nova proposta, no prazo estabelecido neste
Edital, que resulte em apenas duas casas decimais, cujo valor deverá ser inferior ao inicialmente
proposto;
15.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas;
15.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fornecimento serviços prestados do objeto desta licitação, tais como:
impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e
demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às
especificações do objeto licitado.
15.7 O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta;
15.8. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo as especificações detalhadas do(s)
objeto(s) ofertado(s), deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s) com preços atualizados em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após
encerramento da sessão, sob pena de desclassificação;
Parágrafo Único – Na elaboração da Proposta de Preço Final o licitante vencedor deverá adotar
como modelo, preferencialmente, o constante neste Edital, no anexo II.
16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
16.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE;
16.2. O Município poderá recusar a proposta do vencedor, se for o caso, cujo valor esteja
com preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;
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16.2.1. 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.
16.3. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo edital;
16.4. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital;
16.5. A Pregoeira selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço,
ou na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os
preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances
verbais;
16.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Pregoeira selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
16.6.1. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo
a Pregoeira negociar, visando obter preço melhor.
16.6.2. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a pregoeira poderá suspender
a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias
úteis, para o recebimento de novas propostas.
16.7. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS;
16.7.1. Após a classificação das propostas, a pregoeira fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada
de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente,
durante esta fase no máximo 20 minutos;
16.7.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
inicialmente proposto pelo mesmo licitante num percentual mínimo de 1 % (um por cento);
16.7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
16.7.4. Caso não se realizem lances verbais, serão verificadas a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
16.7.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, o
atendimento das condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada;
16.7.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pela Pregoeira, com a posterior
homologação do resultado pelo Prefeito do Município;
16.7.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado
pelo Prefeito do Município;
16.7.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências
deste Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexequíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a
execução do objeto do contrato;
16.7.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances;
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16.7.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o Menor preço
apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparandoo com os valores de Referência, decidindo, motivadamente, a respeito;
16.7.11. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarado vencedora a licitante que ofertar o menor preço por lote, desde que a proposta tenha
sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e compatível com o preço de
mercado.
16.7.12. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no
art. 44, § 2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte;
16.7.13. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
pela microempresa ou empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento)
à proposta de menor valor;
16.7.14. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 5 (cinco)
minutos para ofertas de novos lances inferiores àquelas consideradas, até então, de menor
preço ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada;
b) Se a microempresa e empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação,
às demais microempresas e empresa de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem
na hipótese do item 15.13 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na
alínea “a”;
16.7.15. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do
item 15.14 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originalmente de menor valor.
16.7.16. O disposto nos itens 15.12 a 15.14 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
17– DA HABILITAÇÃO(envelope nº 02)
17.1. As licitantes deverão incluir no Envelope 2 – HABILITAÇÃO a seguinte documentação
abaixo que poderá ser apresentada em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do
original que pode ser autenticada pela Pregoeira ou membros da equipe de apoio, em envelope
lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade e número, além da
expressão Habilitação (vide descrição abaixo), podendo a Pregoeira, antes da homologação,
solicitar o documento original para verificação;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 000/2021
DATA: 00/00/0000
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxxx
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
17.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
17.3. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos, registro comercial no caso
de empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor Individual;
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17.3.1. 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).
17.4. REGULARIDADE FISCAL
17.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ expedido pelo
Ministério da Fazenda;
17.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
17.4.2.1. Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pelo Ministério da Fazenda;
17.4.2.2. 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;
17.4.2.3. 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;
17.4.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débito – CND ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS);
17.4.4. 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.
17.4.5 - 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.
17.4.6. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e nos termos
da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores;
17.4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado
e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno deverão apresentar declaração de que estão
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos
do art. 3º da Lei supracitada (anexo VI)
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
c) A não–regularização da documentação, no prazo previsto no lote anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520,
especialmente a definida no art. 7º.
17.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
17.5.1. 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.
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b)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo
Termo de Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
c) 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.
d) 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.
e) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho Regional
de Contabilidade em nome do contabilista ou por outro profissional equivalente responsável pela
confecção do documento, atualizada;
f) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação;
g) Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado, integralizado
e registrado na Junta Comercial (JUCEB), podendo ser atualizado de acordo com o previsto no
Art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/93
17.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
17.6.1. 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.
17.6.3. Alvará de funcionamento da empresa em plena vigência;
17.7. 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.
17.8. Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente encadernados em ordem
de acordo com o exigido no EDITAL, ou ainda utilizar outro dispositivo de fixação que permita
seu fácil manuseio, sem risco de desprendimento ou perda. Recomenda-se que seja adotada o
mesmo procedimento para os documentos referente a proposta de preços.
17.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da
licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz;
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17.9.2. 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 60 (sessenta) dias anteriores a da data prevista para
apresentação da proposta.
17.9.3. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor.
18 – RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
18.1 – Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa, ou representante legal de empresa devidamente autorizado, poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão; devendo entregar,
na entidade que promove a licitação, o ato de impugnação devidamente assinado pelo
representante legal da interessada;
18.2 – Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil;
18.2.1 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame;
18.3 – Poderão enviar impugnação ou recurso por fax e/ou e-mail, em papel timbrado da
empresa e devidamente assinado pelo diretor ou representante legal.
18.4 – Impugnações/recursos ou pedidos de esclarecimentos protocolados fora do prazo não
serão considerados;
18.5 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos;
18.6 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;
18.7 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente;
18.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento;
18.9 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
19– ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
19.1 – Não havendo manifestação pela interposição de recurso, a pregoeira adjudicará o objeto
da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior;
19.1.1 – Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior confirmará a adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor, e homologando o mesmo;
19.2 – A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação.
20 – FORMA DE ENTREGA
20.1– Os itens deverão ser entregues, impreterivelmente, no prazo de até 05 (cinco) DIAS,
contados do recebimento da ordem de fornecimento, no Setor de Compras deste município ou
local indicado pelo responsável do setor, onde serão conferidos e dados o aceite;
20.2– Cabe ao fornecedor, a obrigatoriedade em entregar os itens conforme descrição detalhada
em edital, devendo qualquer alteração ser previamente comunicada aos responsáveis pelo setor
de compras do município.
21 – CONTRATAÇÃO
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21.1– Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato,
no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02;
21.2– As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
que se sagrarem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na comprovação
da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial,
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
21.3- A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art. 86,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação
de empate o exercício do direito de preferência.
21.4- Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresas de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
21.5- Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou;
b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
21.6- O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo I deste Edital.
21.7- A contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
22 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
22.1– Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser
regularizada pelo contratado;
22.2– Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada;
22.3- O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação;
22.4- O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
23 – REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS
23.1– Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na
forma do art. 65 da Lei Federal 8.666/93;
24 – SANSÕES E PENALIDADES
24.1– Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir;
24.2– ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
24.3- Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
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8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
24.4- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará
o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
24.5- A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
24.6-. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
24.7-. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
24.8- Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
25 – Rescisão
25.1– A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93;
25.2– O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
26– REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO
26.1– O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado
em parecer escrito e devidamente fundamentado;
26.2– Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação
da presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais.
27 – DISPOSIÇÕES FINAIS
27.1– A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a
Pregoeira, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas;
27.2– Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada;
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27.3– É facultada a pregoeira ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório,
inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo
conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta,
sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do
Pregoeiro.
27.4- A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação:
27.5- A pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos;
27.6- A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento
ou contrariem a legislação pertinente.
27.7- Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Macaúbas, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
27.8– As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, pessoalmente;
27.9- Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação em
vigor, considerando as disposições das Leis das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, no
que for pertinente;
27.10– A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
podendo ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade
do serviço;
22 – DOS ANEXOS
22.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos:
I.

Anexo 01 – Minuta do Contrato;

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Modelo de Proposta de Preços;
Termo Descritivo;
Modelo de Procuração;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do Edital.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar

VIII

Ibipitanga-Ba, 04 de outubro de 2021.
Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024-2021-PP
ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 106/2021
Pregão Presencial n° 024-2021
Contrato nº 00/0000
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, nº 815, Centro, Ibipitanga-BA, inscrita no
CNPJ sob Nº. 13.781.364/0001-06, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Humberto
Raimundo Rodrigues de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº 000000000-00, RG nº 00000000,
XXX/XX, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00,
com sede na Xxx Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada
pelo(s) Sr(a) Xxxxx Xxxxx Xxxxx, portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX
e inscrito(a) no CPF sob o nº 000.000.000-00,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade
XXXXXXX XX, CEP:0000000, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam nesta ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto é a aquisição de óleo lubrificante para a frota de
veículos da Prefeitura Municipal de Ibipitanga, conforme Edital do Pregão Presencial. 024-2021 e
seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço por lote, em obediência ao Edital do Pregão
Presencial N° 024-2021 e seus Anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – O presente contrato terá vigência da data de assinatura deste instrumento até o dia 31 de
dezembro de 2021.
3.2 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo
ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, com as alterações
posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), amortizável de acordo com nota fiscal.
Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, encargos sociais e trabalhistas, entre outros para execução dos serviços.
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4.2 - O pagamento equivale a execução dos serviços do lote 00, especificados no processo
licitatório, de acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão
Presencial nº. 024-2021.
4.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias, mediante
a apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.
4.4. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
4.4.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras.
4.4.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
4.5 – O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
4.6 - A contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões , nos termos e nos limites previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei
nº. 9.648/98.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 - As despesas do objeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2017 – Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação: 2098 - Manutenção do Ensino Básico
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2065- Gestão das Ações da Atenção Básica - Primária
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02/14
Ação: 2070-Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02
Ação: 2192- Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02/14
Ação: 2299- Gestão das Ações de média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
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Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02/14
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2123 – Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
Ação: 2141 – Manutenção da Rede de Abastecimento de Água
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 00
Ação: 2197 – Manutenção e conservação de estradas e pontes
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 00
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2057 - Manutenção do FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 00
Ação: 2285 – Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do Bolsa Família - PBF
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 29

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 – DA CONTRATADA:
6.1.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.2 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.1.3 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas,
no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução
do contrato.
6.1.4 – Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
6.1.5 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
6.1.6 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total execução dos serviços a ser
prestados, objeto deste Contrato.
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6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
6.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
6.2.4 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, serviços executado em desacordo com o
Contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES E PENALIDADES
7.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do
ato conforme discriminado a seguir:
7.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
7.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
7.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará
o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.

7.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
7.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
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7.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
7.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
8.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
8.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos
arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93
CLÁUSULA NONA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO
9.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do
art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial n. 024-2021
e adjudicado á Empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de publicação
previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS:
12.1 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor dos serviços ou da Administração,
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
12.2 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela administração pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Macaúbas , Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito,
na presença das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. ______________________________
CPF:____________________________

2. ___________________________
CPF:_________________________
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL
FORNECEDOR:
CNPJ:

PREGÃO PRESENCIAL N° 024-2021- PP

ENDEREÇO:

DATA DE PUBLICAÇÃO:XX-XX-XX

CIDADE:

ABERTURA DE PROPOSTAS: XX/XX/XXXX

ESTADO:

TELEFONE: (77) 3674-2022

OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de

Ibipitanga.
LOTE 01: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL,
HIDRAULICO, GRAXA, ADITIVO E ARLA.
ITEM

01

02

03

04

05
06
07
08

DESCRIÇÃO
MOTOR A DIESEL –
15w40 DE 01 LITRO - Óleo
lubrificante para motores a
diesel. Troca a cada 5.000
km
MOTOR A DIESEL 15w40
GALÃO DE 20 LITROS Óleo lubrificante para
motores a diesel.
OLEO HIDRAULICO –
GALÃO C/ 20 LITROS. Uso
em máquinas pesadas.
EP 90 GL4 – GALAO COM
20 LITROS – Óleo para
transmissão (Caçambas,
F1000, Ônibus, Trator,
Retroescavadeira, Pá
Carregadeira)
EP 140 GL4 GALAO COM
20 LITROS - Óleo para
transmissão
OLEO 68 ATF HIDRA 05
LITROS
GRAXA – embalagem com
20 kg
GRAXA CHASSI 02 –
embalagem com 10 kg

QUANTITATIVO
ESTIMADO

UND

250

LITRO

100

GALÃO

50

GALAO

25

GALÃO

20

GALÃO

50

UND

40

UND

30

UND

Marca
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09
10
11
12

ADITIVO – para radiador de
1 litro.
ARLA 32- DE 20 LITROS
FLUIDO DE FREIO DOT –
03
FLUIDO DE FREIO DOT –
04

300

LITRO

50

GALÃO

50

LITRO

50

LITRO

VALOR GLOBAL DO LOTE 01:

LOTE 02: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX E FLUIDO DE
FREIO.
ITEM

DESCRIÇÃO

ALCOOL/GASOLINA 15W40
DE 01 LITRO - Óleo
01
lubrificante para motores a
gasolina e álcool. Troca a
cada 5.000 km
OLEO 10W20 ATF HIDRA 1
02
LITRO
OLEO LUBRIFICANTE PARA
MOTERES 20W50
03
GASOLINA/ALCOOL 1
LITRO
OLEO LUBRIFICANTE PARA
MOTORES
04
GASOLINA/ALCOOL 10W40
DE 1 LITRO
FLUIDO DE FREIO DOT – 03
05
DE 500 ML
FLUIDO DE FREIO DOT – 04
06
DE 500 ml
VALOR GLOBAL DO LOTE 02:

QUANTITATIVO
ESTIMADO

UND

200

LITRO

30

UND

150

LITRO

300

LITRO

50

LITRO

100

LITRO

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

[ 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, 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, e firme e concreta, não nos cabendo
desistência apos a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6o, da Lei n°. 8.666/93 com suas
alterações.
Local e Data:
Nome:
Assinatura:
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Aquisição de óleo lubrificante para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Ibipitanga.
1.1 Quantitativos:
LOTE 01: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL,
HIDRAULICO, GRAXA, ADITIVO E ARLA.
ITEM

01

02

03

04

05
06
07
08
09
10
11
12

DESCRIÇÃO
MOTOR A DIESEL – 15w40
DE 01 LITRO - Óleo
lubrificante para motores a
diesel. Troca a cada 5.000 km
MOTOR A DIESEL 15w40
GALÃO DE 20 LITROS - Óleo
lubrificante para motores a
diesel.
OLEO HIDRAULICO –
GALÃO C/ 20 LITROS. Uso
em máquinas pesadas.
EP 90 GL4 – GALAO COM 20
LITROS – Óleo para
transmissão (Caçambas,
F1000, Ônibus, Trator,
Retroescavadeira, Pá
Carregadeira)
EP 140 GL4 GALAO COM 20
LITROS - Óleo para
transmissão
OLEO 68 ATF HIDRA 05
LITROS
GRAXA – embalagem com 20
kg
GRAXA CHASSI 02 –
embalagem com 10 kg
ADITIVO – para radiador de 1
litro.
ARLA 32- DE 20 LITROS
FLUIDO DE FREIO DOT – 03
FLUIDO DE FREIO DOT – 04

QUANTITATIVO
ESTIMADO

UND

250

LITRO

100

GALÃO

50

GALAO

25

GALÃO

20

GALÃO

50

UND

40

UND

30

UND

300

LITRO

50
50
50

GALÃO
LITRO
LITRO
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LOTE 02: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX E FLUIDO
DE FREIO.
ITEM

01

02
03

04

05
06

DESCRIÇÃO

QUANTITATIVO
ESTIMADO

UND

200

LITRO

30

UND

150

LITRO

300

LITRO

50

LITRO

100

LITRO

ALCOOL/GASOLINA 15W40
DE 01 LITRO - Óleo
lubrificante para motores a
gasolina e álcool. Troca a
cada 5.000 km
OLEO 10W20 ATF HIDRA 1
LITRO
OLEO LUBRIFICANTE PARA
MOTERES 20W50
GASOLINA/ALCOOL 1 LITRO
OLEO LUBRIFICANTE PARA
MOTORES
GASOLINA/ALCOOL 10W40
DE 1 LITRO
FLUIDO DE FREIO DOT – 03
DE 500 ML
FLUIDO DE FREIO DOT – 04
DE 500 ml

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A contratação de empresa para fornecimento dos materiais destina-se a atender a
necessidade de manutenção dos veículos que compõem a frota oficial da Prefeitura
Municipal de Ibipitanga e suas secretarias municipais que são utilizados para
desenvolvimento das atividades e serviços inerentes a administração pública, destacandose as ações vinculadas a Secretaria de Saúde, Educação, Ação Social e Infraestrutura. A
quantidade dos produtos a serem adquiridos é estimada considerando o levantamento
realizado para atender a demanda municipal.
3. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
A despesa decorrente da aquisição do objeto do presente certame obteve preços cotados
através do site www.bancodeprecos.com.br, conforme relatório de cotação anexo e correrá
a conta de dotações do orçamento do exercício de 2021 e terá a seguinte classificação
orçamentária:
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2017 – Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
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02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação: 2098 - Manutenção do Ensino Básico
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2065- Gestão das Ações da Atenção Básica - Primária
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02/14
Ação: 2070-Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02
Ação: 2192- Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02/14
Ação: 2299- Gestão das Ações de média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02/14
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2123 – Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
Ação: 2141 – Manutenção da Rede de Abastecimento de Água
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 00
Ação: 2197 – Manutenção e conservação de estradas e pontes
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 00
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2057 - Manutenção do FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 00
Ação: 2285 – Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do Bolsa Família - PBF
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 29
4. PRAZO DE ENTREGA
Os itens deverão ser entregues, impreterivelmente, no prazo de até 05 (cinco) DIAS,
contados do recebimento da ordem de fornecimento, no Setor de Compras deste município
ou local indicado pelo responsável do setor, onde serão conferidos e dados o aceite.
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Cabe ao fornecedor, a obrigatoriedade em entregar os itens conforme descrição detalhada
em edital, devendo qualquer alteração ser previamente comunicada aos responsáveis pelo
setor de compras do município.

5. DEVERES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
I. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido nas Cláusulas
contratuais;
II. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos itens, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
III. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste
instrumento genético de licitação e de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não
esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, neste Termo de
Referência;
IV. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condições;
II. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais, objeto deste termo de referência
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades,
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
III. Executar todos os serviços correspondentes às demandas descritas no Termo de
Referência.
6. VIGÊNCIA CONTRATUAL
A contratação referente ao fornecimento dos produtos pela contratada estará vigente da
data de assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogada com
base no art. 57 da Lei nº 8.666/93.
7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão realizados por servidores das
Secretarias Municipais, conforme designado no Decreto nº 140/2021 de 08 de fevereiro de
2021.

Vanessa Silva Oliveira Menezes
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Decreto nº 004/2021
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
024-2021-PP

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado
acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles,
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).
________________de __________________ de______.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERIBAXDR9KOFPY+RB9//ZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
22 de Outubro de 2021
31 - Ano VIII - Nº 2115

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 V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
024-2021-PP

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
(
(

) nem menor de 16 anos.
) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

______________de __________________ de _____.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
024-2021-PP

RAZÃO SOCIAL)
CNPJ n.º
, sediada (endereço completo) DECLARA sob as
penas da lei que é Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme o
caso, na forma da Lei Complementar Federal Nº 123/2006
______________de __________________ de______
____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
024-2021-PP

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 VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
024-2021-PP

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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Aviso de Licitação- PREGÃO PRESENCIAL nº 025-2021-PP

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº
025-2021-PP, do tipo menor: MENOR PREÇO POR LOTE, realizado através
Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº
011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção
e instalação de aparelhos de ar condicionado, bem como aquisição de peças e
acessórios correlatos, para atender a demanda da Administração Municipal.
DATA: 08.11.2021 ás 14:30 h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email:
cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br.
Ibipitanga/BA, 21.10.2021.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
- Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
IBIPITANGA/BA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 025-2021-PP

SÍNTESE DO OBJETO

Prestação de serviços de manutenção e instalação de
aparelhos de ar condicionado, bem como aquisição de
peças e acessórios correlatos, para atender a demanda
da Administração Municipal.

2021
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025-2021-PP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2021
1. Preâmbulo
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025-2021-PP:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA - BA, SITUADA NA AVENIDA CLÉRISTON
ANDRADE, 815, CENTRO- IBIPITANGA/BA- CEP 46.540-000, TORNA PÚBLICO E FAZ SABER QUE,
POR DETERMINAÇÃO DO
NA FORMA

PREFEITO MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO,

PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº.

10.520/2002 E SUBSIDIARIAMENTE COM A LEI 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006 E , SENDO CONDUZIDOS OS TRABALHOS PELA
DEVIDAMENTE NOMEADOS PELO

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

DECRETO N° 011/2021 E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE

EDITAL.

2. Unidade Interessada
Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de
Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Saúde E Secretaria Municipal
de Assistência Social.
3. Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025-2021-PP
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO POR LOTE
5. Objeto
Prestação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar condicionado, bem
como aquisição de peças e acessórios correlatos, para atender a demanda da
Administração Municipal.
6. Local e data do recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e
início da abertura dos envelopes.
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
AV. CLERISTON ANDRADE, 815 – CENTRO
DATA: 08/11/2021
HORA: 14:30h
7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2015 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
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Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2017- Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação: 2090 - Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 01
Ação: 2098 - Manutenção do Ensino Básico
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 01
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2065 - Gestão das Ações da Atenção Básica- primária
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02
Ação: 2192 - Gestão das Ações do Serviço de Atendimento móvel de Urgência - SAMU
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2123- Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2057- Manutenção do FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
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Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
Ação: 2285- Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do Bolsa Família - PBF
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 29
Ação: 2055 – Manutenção do Conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
Ação: 2293 - Componente – Piso Básico variável III – Equipe volante
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 29
Ação: 2303 – Manutenção das Ações do COMDEC
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Ação: 2142- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Ação: 2161- Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
PRAZO DE ENTREGA : 12 (DOZE) MESES.
8. Local horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO DEVERÃO COMUNICAR SUA
INTENÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ATRAVÉS DO ENDEREÇO AVENIDA
CLÉRISTON ANDRADE, S/N – 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 DESSAS ALTERAÇÕES DEVIDO A ENDEREÇO
ELETRÔNICO E NÚMERO DE FAX INCORRETO OU DEFEITOS EM QUALQUER DESSES EQUIPAMENTOS.
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Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira
– PREGOEIRA-

9 – INICIO DA SESSÃO
9.1 – 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
14:30h. do dia 08 de novembro de 2021 na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de
Ibipitanga, localizado na Av. Clériston Andrade, s/n, centro, Ibipitanga – BA.
9.2 – 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 9.1, não se aceitando justificativas de atraso na entrega das propostas
devido a problemas de trânsito ou de qualquer outra natureza.
9.3 – 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.
10 – OBJETO:
10.1 – Este edital refere-se ao Pregão Presencial 025-2021-PP pela Prefeitura Municipal de
Ibipitanga, tendo como objetivo a prestação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos
de ar condicionado, bem como aquisição de peças e acessórios correlatos, para atender a
demanda da Administração Municipal, mediante a expedição de ORDEM DE SERVIÇO pelo
Gestor da Pasta, seguindo as especificações abaixo:
10.2 – A minuta de contrato (ANEXO I) contém as condições de serviço e deverá ser obedecida
tanto na fase de proposta como na fase contratual.
10.3 – Na minuta de contrato estão fixados as condições de vigência, preço, valor do contrato,
faturamento, pagamento, reajustes, condições de fornecimento, garantia, transferência das
obrigações, penalidades, rescisão, disposições finais e foro.
11 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
11.1 – DAS CONDIÇÕES:
11.2 – Somente serão admitidas a participar da licitação os interessados credenciados, que
atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
12 – DAS RESTRIÇÕES:
12.1 – Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas
inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
12.2 – Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros
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de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e
contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
12.3- É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em
lei
13 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
13.1 – As Proponentes deverão apresentar dois envelopes, nr. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” e
nr. 02 “DOCUMENTAÇÃO”, fechados, contendo as seguintes informações:
13.1.1 – Razão social da Prefeitura Municipal de Ibipitanga;
13.1.2 – Número do Pregão;
13.1.3 – Número do envelope;
13.1.4 – Dia da sessão pública do Pregão;
13.1.5 – Indicação da razão social e endereço completo da empresa Proponente.
14. DO CREDENCIAMENTO
14.1- A documentação para o credenciamento poderá ser apresentada em cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original.
14.2- Tratando-se de representante legal, deverá apresentar os seguintes documentos:
A) Cartão de CNPJ.
B) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro
comercial no caso de empresa individual ou certificado da condição de micro
empreendedor Individual – CCMEI
C) Documento pessoal;
14.3- Tratando-se de procurador: apresentação de procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Quando
apresentada procuração deverá ser anexada:

A) Cartão de CNPJ;
B) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro
comercial no caso de empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor
Individual – CCMEI;
C) Documento pessoal do procurador;
OBS: O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
14.4- As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que pretendem utilizar-se
dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão
apresentar declaração que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresas
– ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso.(conforme anexo VI).
14.5- Declaração de Conhecimento e Atendimento às exigências de Edital e Declaração de
Desimpedimento de Licitar (conforme anexo VII e VIII deste edital).
15 – ENVELOPES NR. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”
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15.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado
pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificada, por via impressa, como
Proposta de Preços, endereçada a Pregoeira, conforme modelo a seguir:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 000/2021
DATA: 00/00/0000
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxx
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇO
15.2. Só serão aceitas propostas emitida em via impressa ou datilografada, redigida com clareza,
sem cotações alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
rubricada todas as folhas e, ao final, assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes para
comprometer-se pela empresa licitante.
15.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente
de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas;
15.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada descrito nos anexos deste edital,
expresso em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x quantidade)
resulte em dízima, o licitante deverá apresentar uma nova proposta, no prazo estabelecido neste
Edital, que resulte em apenas duas casas decimais, cujo valor deverá ser inferior ao inicialmente
proposto;
15.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas;
15.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o serviços prestados do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos,
encargos e contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto
licitado.
15.7 O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta;
15.8. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo as especificações detalhadas do(s)
objeto(s) ofertado(s), deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s) com preços atualizados em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após
encerramento da sessão, sob pena de desclassificação;
Parágrafo Único – Na elaboração da Proposta de Preço Final o licitante vencedor deverá adotar
como modelo, preferencialmente, o constante neste Edital, no anexo II.
16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
16.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE;
16.2. O Município poderá recusar a proposta do vencedor, se for o caso, cujo valor esteja
com preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;
16.2.1. 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.
16.3. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo edital;
16.4. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERIBAXDR9KOFPY+RB9//ZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibipitanga

Sexta-feira
22 de Outubro de 2021
43 - Ano VIII - Nº 2115

PREFEITURA
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
16.5. A Pregoeira selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço,
ou na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os
preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances
verbais;
16.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Pregoeira selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
16.6.1. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo
a Pregoeira negociar, visando obter preço melhor.
16.6.2. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a pregoeira poderá suspender
a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias
úteis, para o recebimento de novas propostas.
16.7. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS;
16.7.1. Após a classificação das propostas, a pregoeira fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada
de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente,
durante esta fase no máximo 20 minutos;
16.7.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
inicialmente proposto pelo mesmo licitante num percentual mínimo de 1 % (um por cento);
16.7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
16.7.4. Caso não se realizem lances verbais, serão verificadas a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
16.7.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, o
atendimento das condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada;
16.7.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pela Pregoeira, com a posterior
homologação do resultado pelo Prefeito do Município;
16.7.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado
pelo Prefeito do Município;
16.7.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências
deste Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexequíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a
execução do objeto do contrato;
16.7.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances;
16.7.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o Menor preço
apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparandoo com os valores de Referência, decidindo, motivadamente, a respeito;
16.7.11. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarado vencedora a licitante que ofertar o menor preço por lote, desde que a proposta tenha
sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e compatível com o preço de
mercado.
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16.7.12. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no
art. 44, § 2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte;
16.7.13. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
pela microempresa ou empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento)
à proposta de menor valor;
16.7.14. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 5 (cinco)
minutos para ofertas de novos lances inferiores àquelas consideradas, até então, de menor
preço ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada;
b) Se a microempresa e empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação,
às demais microempresas e empresa de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem
na hipótese do item 15.13 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na
alínea “a”;
16.7.15. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do
item 15.14 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originalmente de menor valor.
16.7.16. O disposto nos itens 15.12 a 15.14 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
17– DA HABILITAÇÃO(envelope nº 02)
17.1. As licitantes deverão incluir no Envelope 2 – HABILITAÇÃO a seguinte documentação
abaixo que poderá ser apresentada em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do
original que pode ser autenticada pela Pregoeira ou membros da equipe de apoio, em envelope
lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade e número, além da
expressão Habilitação (vide descrição abaixo), podendo a Pregoeira, antes da homologação,
solicitar o documento original para verificação;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 000/2021
DATA: 00/00/0000
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxxx
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
17.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
17.3. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos, registro comercial no caso
de empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor Individual;
17.3.1. 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).
17.4. REGULARIDADE FISCAL
17.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ expedido pelo
Ministério da Fazenda;
17.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
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17.4.2.1. Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pelo Ministério da Fazenda;
17.4.2.2. 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;
17.4.2.3. 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;
17.4.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débito – CND ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS);
17.4.4. 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.
17.4.5 - 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.
17.4.6. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e nos termos
da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores;
17.4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado
e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno deverão apresentar declaração de que estão
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos
do art. 3º da Lei supracitada (anexo VI)
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
c) A não–regularização da documentação, no prazo previsto no lote anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520,
especialmente a definida no art. 7º.
17.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
17.5.1. 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)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo
Termo de Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
c) 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
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resultado do último exercício social devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da empresa.
d) 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.
e) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho Regional
de Contabilidade em nome do contabilista ou por outro profissional equivalente responsável pela
confecção do documento, atualizada;
f) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação;
g) Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado, integralizado
e registrado na Junta Comercial (JUCEB), podendo ser atualizado de acordo com o previsto no
Art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/93
17.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
17.6.1. 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.
17.6.3. Alvará de funcionamento da empresa em plena vigência;
17.7. 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.
17.8. Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente encadernados em ordem
de acordo com o exigido no EDITAL, ou ainda utilizar outro dispositivo de fixação que permita
seu fácil manuseio, sem risco de desprendimento ou perda. Recomenda-se que seja adotada o
mesmo procedimento para os documentos referente a proposta de preços.
17.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da
licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz;
17.9.2. 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 60 (sessenta) dias anteriores a da data prevista para
apresentação da proposta.
17.9.3. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor.
18 – RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
18.1 – Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa, ou representante legal de empresa devidamente autorizado, poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão; devendo entregar,
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na entidade que promove a licitação, o ato de impugnação devidamente assinado pelo
representante legal da interessada;
18.2 – Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil;
18.2.1 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame;
18.3 – Poderão enviar impugnação ou recurso por fax e/ou e-mail, em papel timbrado da
empresa e devidamente assinado pelo diretor ou representante legal.
18.4 – Impugnações/recursos ou pedidos de esclarecimentos protocolados fora do prazo não
serão considerados;
18.5 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos;
18.6 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;
18.7 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente;
18.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento;
18.9 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
19– ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
19.1 – Não havendo manifestação pela interposição de recurso, a pregoeira adjudicará o objeto
da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior;
19.1.1 – Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior confirmará a adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor, e homologando o mesmo;
19.2 – A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação.
20 – FORMA DE ENTREGA
20.1– Prestação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar condicionado, bem
como aquisição de peças e acessórios correlatos, para atender a demanda da Administração
Municipal.
21 – CONTRATAÇÃO
21.1– Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato,
no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02;
21.2– As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
que se sagrarem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na comprovação
da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial,
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
21.3- A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art. 86,
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sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação
de empate o exercício do direito de preferência.
21.4- Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresas de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
21.5- Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou;
b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
21.6- O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo I deste Edital.
21.7- A contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
22 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
22.1– Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser
regularizada pelo contratado;
22.2– Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada;
22.3- O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação;
22.4- O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
23 – REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS
23.1– Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na
forma do art. 65 da Lei Federal 8.666/93;
24 – SANSÕES E PENALIDADES
24.1– Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir;
24.2– ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
24.3- Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
24.4- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará
o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
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24.5- A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
24.6-. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
24.7-. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
24.8- Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
25 – Rescisão
25.1– A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93;
25.2– O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
26– REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO
26.1– O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado
em parecer escrito e devidamente fundamentado;
26.2– Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação
da presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais.
27 – DISPOSIÇÕES FINAIS
27.1– A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a
Pregoeira, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas;
27.2– Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada;
27.3– É facultada a pregoeira ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório,
inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo
conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta,
sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do
Pregoeiro.
27.4- A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação:
27.5- A pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos;
27.6- A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento
ou contrariem a legislação pertinente.
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27.7- Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Macaúbas, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
27.8– As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, pessoalmente;
27.9- Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação em
vigor, considerando as disposições das Leis das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, no
que for pertinente;
27.10– A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
podendo ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade
do serviço;
22 – DOS ANEXOS
22.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos:
I.

Anexo 01 – Minuta do Contrato;

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Modelo de Proposta de Preços;
Termo Descritivo;
Modelo de Procuração;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do Edital.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar

VIII

Ibipitanga-Ba, 06 de outubro de 2021.
Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025-2021-PP
ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 108/2021
Pregão Presencial n° 025-2021
Contrato nº 00/0000
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, nº 815, Centro, Ibipitanga-BA, inscrita no
CNPJ sob Nº. 13.781.364/0001-06, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Humberto
Raimundo Rodrigues de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº 000000000-00, RG nº 00000000,
XXX/XX, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00,
com sede na Xxx Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada
pelo(s) Sr(a) Xxxxx Xxxxx Xxxxx, portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX
e inscrito(a) no CPF sob o nº 000.000.000-00,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade
XXXXXXX XX, CEP:0000000, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam nesta ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto é a prestação de serviços de manutenção e
instalação de aparelhos de ar condicionado, bem como aquisição de peças e acessórios
correlatos, para atender a demanda da Administração Municipal, conforme Edital do Pregão
Presencial. 025-2021 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço por lote, em obediência ao Edital do Pregão
Presencial N° 025-2021 e seus Anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – O presente contrato terá vigência da data de assinatura deste instrumento até 12 (doze)
meses.
3.2 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo
ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, com as alterações
posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), amortizável de acordo com nota fiscal.
Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, encargos sociais e trabalhistas, entre outros para execução dos serviços.
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4.2 - O pagamento equivale a execução dos serviços do lote 00, especificados no processo
licitatório, de acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão
Presencial nº. 025-2021.
4.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias, mediante
a apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.
4.4. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
4.4.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras.
4.4.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
4.5 – O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
4.6 - A contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões , nos termos e nos limites previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei
nº. 9.648/98.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 - As despesas do objeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2015 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2017- Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação: 2090 - Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 01
Ação: 2098 - Manutenção do Ensino Básico
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 01
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Ação: 2065 - Gestão das Ações da Atenção Básica- primária
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02
Ação: 2192 - Gestão das Ações do Serviço de Atendimento móvel de Urgência - SAMU
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2123- Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2057- Manutenção do FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
Ação: 2285- Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do Bolsa Família - PBF
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 29
Ação: 2055 – Manutenção do Conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
Ação: 2293 - Componente – Piso Básico variável III – Equipe volante
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 29
Ação: 2303 – Manutenção das Ações do COMDEC
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
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02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Ação: 2142- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Ação: 2161- Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 – DA CONTRATADA:
6.1.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.2 – Responsabilizar-se pelo fornecimento dos serviços, objeto deste termo de

referência respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que,
por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas
atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a
terceiros;
6.1.3 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas,
no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução
do contrato.
6.1.4 – Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
6.1.5 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
6.1.6 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total execução dos serviços a ser
prestados, objeto deste Contrato.
6.1.7- Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condições.
6.1.8- Os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA no prazo de 24 horas após

a emissão da ordem de serviços emitida pelo Setor de Compras, em casos excepcionais
o serviço deverá ocorrer antes deste prazo.
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6.1.9- É de obrigação da CONTRATADA entregar as peças/acessórios no prazo de 24
horas após a emissão da ordem de serviços emitida pelo Setor de Compras.
6.1.10- Os serviços deverão ser prestados nos locais determinados pela Administração.
6.1.11- A CONTRATADA assumirá a responsabilidade de no final da execução do serviço
deverá ser entregue relatório avaliativo, diretamente no setor de compras, constando os
serviços executados em cada equipamento.
6.1.12- Todos os materiais utilizados na manutenção (produtos químicos, óleos
lubrificantes, materiais contra corrosão, produtos de limpeza em geral e outros
matérias/produtos necessários), serão de responsabilidade da empresa a ser
CONTRATADA.

6.1.13- Todos os materiais utilizados na instalação serão de responsabilidade da empresa
a ser CONTRATADA.
6.1.14- A CONTRATADA deverá disponibilizar os equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários para execução dos serviços.
6.1.15- A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços,
bem como toda e qualquer despesa com seus técnicos, incluindo equipamentos de
proteção individual (EPI), deslocamento, hospedagem e alimentação e demais despesas
trabalhistas
6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
6.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
6.2.4 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, serviços executado em desacordo com o
Contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES E PENALIDADES
7.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do
ato conforme discriminado a seguir:
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7.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
7.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
7.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará
o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.

7.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
7.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
7.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
7.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
8.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
8.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos
arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93
CLÁUSULA NONA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO
9.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do
art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
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CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial n. 025-2021
e adjudicado á Empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de publicação
previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS:
12.1 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor dos serviços ou da Administração,
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
12.2 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela administração pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Macaúbas , Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito,
na presença das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. ______________________________
CPF:____________________________

2. ___________________________
CPF:_________________________

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERIBAXDR9KOFPY+RB9//ZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
22 de Outubro de 2021
58 - Ano VIII - Nº 2115

Ibipitanga

PREFEITURA
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 II - PROPOSTA COMERCIAL
FORNECEDOR:
CNPJ:

PREGÃO PRESENCIAL N° 025-2021- PP

ENDEREÇO:

DATA DE PUBLICAÇÃO:XX-XX-XX

CIDADE:

ABERTURA DE PROPOSTAS: XX/XX/XXXX

ESTADO:

TELEFONE: (77) 3674-2022

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar

condicionado, bem como aquisição de peças e acessórios correlatos, para atender a
demanda da Administração Municipal.
LOTE 01 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO
ORD

01

02

03

04

DESCRIÇÃO
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL
COMPLETA (COM BANHO QUIMICO) EM
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE
7.000 BTUS, COM RETIRADAE
RECOLOCAÇÃO DO MESMO, PARA
VERIFICAÇÃO E ANALISE COMPLETA
DOS SISTEMAS COM ENTREGA DE
RELATORIO AVALIATIVO.
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL
COMPLETA (COM BANHO QUIMICO) EM
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE
7.500 BTUS, COM RETIRADAE
RECOLOCAÇÃO DO MESMO, PARA
VERIFICAÇÃO E ANALISE COMPLETA
DOS SISTEMAS COM ENTREGA DE
RELATORIO AVALIATIVO.
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL
COMPLETA (COM BANHO QUIMICO) EM
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE
9.000 BTUS, COM RETIRADAE
RECOLOCAÇÃO DO MESMO, PARA
VERIFICAÇÃO E ANALISE COMPLETA
DOS SISTEMAS COM ENTREGA DE
RELATORIO AVALIATIVO.
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL
COMPLETA (COM
BANHO QUIMICO)
EM APARELHO DE AR CONDICIONADO
DE 12.000 BTUS, COM RETIRADAE

UND

QTDE

SERV

50

SERV

50

SERV

100

SERV

100

VALOR
UNIT
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RECOLOCAÇÃO DO MESMO, PARA
VERIFICAÇÃO E ANALISE COMPLETA
DOS SISTEMAS COM ENTREGA DE
RELATORIO AVALIATIVO.
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL
COMPLETA (COM BANHO QUIMICO) EM
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE
18.000 BTUS, COM RETIRADAE
RECOLOCAÇÃO DO MESMO, PARA
VERIFICAÇÃO E ANALISE COMPLETA
DOS SISTEMAS COM ENTREGA DE
RELATORIO AVALIATIVO.

05

SERV

50

VALOR GLOBAL DO LOTE 01:

LOTE 02 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.
ORD

01

02

03

04

DESCRIÇÃO
SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
7.000 BTUS (MATERIAIS UTILIZADOS
INCLUSOS)
SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
9.000 BTUS (MATERIAIS UTILIZADOS
INCLUSOS)
SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
12.000 BTUS (MATERIAIS UTILIZADOS
INCLUSOS)
SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
18.000 BTUS (MATERIAIS UTILIZADOS
INCLUSOS)

UND

QTDE

SERV

30

SERV

70

SERV

50

SERV

50

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

VALOR GLOBAL DO LOTE 02:
LOTE 03 - GÁS.
ORD

PRODUTO

UND

QTDE

01

GÁS R-22

KG

40

02

GÁS R-410

KG

40

03

GÁS R-134

KG

40

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

VALOR GLOBAL DO LOTE 03:
LOTE 04 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.
ORD
01
02

PRODUTO
CABO SIL FLEX PP 3 X 1.5 MM 500V
CAPACITOR 1 MFD 450V C/ 2 TER 37 X 11 X 25

UND

QTDE

MT
UND

40
20

MARCA
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CAIXA
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

CAPACITOR 1.2 MFD 450V C/ 2 TER 37 X 11 X 25
CAIXA
CAPACITOR 1.5 MFD 450V C/ 4 TER 37 X 11 X 25
CAIXA
CAPACITOR 15 MFD 380V C/TERMINAL 40 X 70
CORPO ALU
CAPACITOR 2 MFD 450V C/ 2 TER 37 X 17 X 27
CAIXA
CAPACITOR 2.5 MFD 450V C/ 2 TER 37 X 17 X 27
CAIXA
CAPACITOR 20 MFD 380V C/TERMINAL 40 X 75
CORPO ALU
CAPACITOR 25 MFD 380V C/TERMINAL 45 X 80
CORPO ALU
CAPACITOR 25+2 MFD 380V C/TERMINAL 50 X 110
CORPO
CAPACITOR 3 MFD 450V C/ 2 TER 37 X 20 X 27
CAIXA
CAPACITOR 30 MFD 380V C/TERMINAL 45 X 80
CORPO ALU
CAPACITOR 35 MFD 380V C/TERMINAL 45 X 90
CORPO ALU
CAPACITOR 4 MFD 450V 2 TER 47 X 17.5 X 33
CAIXA
CAPACITOR 40 MFD 380V C/TERMINAL 50 X 90
CORPO ALU
CAPACITOR 5 MFD 450V C/ 2 TER 47 X 17.5 X 33
CAIXA
CAPACITOR 60 MFD 380V C/TERM 50 X 110
CORPO ALUMIN
CAPACITOR DUPLO 25+3 MFD 380V C/TERMINAL
50 X 75 C
CAPACITOR 8 MF
CAPACITOR 30+5 MF CONJUGADO
CAPACITOR 45 MF
CAPACITOR 50 MF
CHAVE CONTATORA PARA SPLIT DE 7.000 A
18.000 BTU’S
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL
COMPRESSOR ROTATIVO 7.000 BTU’S
COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTU’S
COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTU’S
COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTU’S
HÉLICE DO CONDENSADOR SPLIT DE 7.000 A
12.000 BTU’S
HÉLICE DO CONDENSADOR SPLIT DE 12.000 A
18.000 BTU’S
MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA 7.000
BTU’S
MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA 9.000
BTU’S
MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA 12.000
BTU’S

UND

20

UND

20

UND

20

UND

20

UND

20

UND

20

UND

20

UND

20

UND

20

UND

20

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10

UND
UND
UND
UND

10
10
10
10

UND

10

UND
UND
UND
UND
UND

20
05
05
05
05

UND

10

UND

10

UND

05

UND

05

UND

05
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA 18.000
BTU’S
MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA 7.000
BTU’S
MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA 9.000
BTU’S
MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA 12.000
BTU’S
MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA 18.000
BTU’S
PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL COMPLETA DE
7000 A 18.000 BTU´S
PORCA 1/2SAE FORJADA CURTA (=C139906)
PORCA 1/4SAE FORJADA CURTA (=C139904)
PORCA 3/8SAE FORJADA CURTA (=C139905)
PORCA 5/8SAE FORJADA CURTA (=C139907)
PROTETOR TÉRMICO 7.000 A 18.000 BTU’S
RELE PLACA ELETRONICA AR ONDICIONADO
20AMP 250VAC
ROLAMENTO 608 ZZ EOS (MOTOR ASPIRADOR)
SENSOR DE TEMPERATURA 7.000 A 18.000 BTU’S

SENSOR DE CONGELAMENTO DE 7.000 A 18.000
BTU’S
SUPORTE SPLIT COND 400MM 7K A 12K ATE
49
155KG/PAR PF
SUPORTE SPLIT COND 500MM 7K A 30K ATE
50
205KG/PAR PF
51 TURBINA PARA SPLIT DE 7.000 BTU’S
52 TURBINA PARA SPLIT DE 9.000 BTU’S
53 TURBINA PARA SPLIT DE 12.000 BTU’S
54 TURBINA PARA SPLIT DE 18.000 BTU’S
55 VÁLVULA DE SERVIÇOS DE 7.000 A 18.000 BTU’S
VALOR GLOBAL DO LOTE 04:
48

UND

05

UND

05

UND

05

UND

05

UND

05

UND

05

UND
UND
UND
UND
UND

20
20
20
20
05

UND

20

UND
UND

10
05

UND

05

UND

05

UND

05

UND
UND
UND
UND
UND

05
05
05
05
20

[ 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, 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, e firme e concreta, não nos cabendo
desistência apos a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6o, da Lei n°. 8.666/93 com suas
alterações.
Local e Data:
Nome:
Assinatura:
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
Prestação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar condicionado, bem
como aquisição de peças e acessórios correlatos, para atender a demanda da
Administração Municipal.
1. 1 – Quantitativos:
LOTE 01 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO
ORD

01

02

03

04

05

DESCRIÇÃO
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETA
(COM BANHO QUIMICO) EM APARELHO DE
AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS, COM
RETIRADAE RECOLOCAÇÃO DO MESMO,
PARA VERIFICAÇÃO E ANALISE COMPLETA
DOS SISTEMAS COM ENTREGA DE
RELATORIO AVALIATIVO.
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETA
(COM BANHO QUIMICO) EM APARELHO DE
AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS, COM
RETIRADAE RECOLOCAÇÃO DO MESMO,
PARA VERIFICAÇÃO E ANALISE COMPLETA
DOS SISTEMAS COM ENTREGA DE
RELATORIO AVALIATIVO.
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETA
(COM BANHO QUIMICO) EM APARELHO DE
AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, COM
RETIRADAE RECOLOCAÇÃO DO MESMO,
PARA VERIFICAÇÃO E ANALISE COMPLETA
DOS SISTEMAS COM ENTREGA DE
RELATORIO AVALIATIVO.
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETA
(COM BANHO QUIMICO) EM APARELHO DE
AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, COM
RETIRADAE RECOLOCAÇÃO DO MESMO,
PARA VERIFICAÇÃO E ANALISE COMPLETA
DOS SISTEMAS COM ENTREGA DE
RELATORIO AVALIATIVO.
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETA

UND

QTDE

SERV

50

SERV

50

SERV

100

SERV

100

SERV

50
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(COM BANHO QUIMICO) EM APARELHO DE
AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, COM
RETIRADAE RECOLOCAÇÃO DO MESMO,
PARA VERIFICAÇÃO E ANALISE COMPLETA
DOS SISTEMAS COM ENTREGA DE
RELATORIO AVALIATIVO.
LOTE 02 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
ORD
01

02

03

04

DESCRIÇÃO
SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
7.000 BTUS (MATERIAIS UTILIZADOS
INCLUSOS)
SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
9.000 BTUS (MATERIAIS UTILIZADOS
INCLUSOS)
SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
12.000 BTUS (MATERIAIS UTILIZADOS
INCLUSOS)
SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
18.000 BTUS (MATERIAIS UTILIZADOS
INCLUSOS)

UND

QTDE

SERV

30

SERV

70

SERV

50

SERV

50

LOTE 03 - GÁS
ORD
01 GÁS R-22
02 GÁS R-410
03 GÁS R-134

PRODUTO

UND
KG
KG
KG

QTDE
40
40
40

UND
MT

QTDE
40

UND

20

UND

20

UND

20

UND

20

UND

20

UND

20

UND

20

LOTE 04 – PEÇAS E ACESSÓRIOS
ORD
PRODUTO
01 CABO SIL FLEX PP 3 X 1.5 MM 500V
CAPACITOR 1 MFD 450V C/ 2 TER 37 X 11 X
02
25 CAIXA
CAPACITOR 1.2 MFD 450V C/ 2 TER 37 X 11 X
03
25 CAIXA
CAPACITOR 1.5 MFD 450V C/ 4 TER 37 X 11 X
04
25 CAIXA
CAPACITOR 15 MFD 380V C/TERMINAL 40 X
05
70 CORPO ALU
CAPACITOR 2 MFD 450V C/ 2 TER 37 X 17 X
06
27 CAIXA
CAPACITOR 2.5 MFD 450V C/ 2 TER 37 X 17 X
07
27 CAIXA
08 CAPACITOR 20 MFD 380V C/TERMINAL 40 X
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75 CORPO ALU
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

CAPACITOR 25 MFD 380V C/TERMINAL 45 X
80 CORPO ALU
CAPACITOR 25+2 MFD 380V C/TERMINAL 50
X 110 CORPO
CAPACITOR 3 MFD 450V C/ 2 TER 37 X 20 X
27 CAIXA
CAPACITOR 30 MFD 380V C/TERMINAL 45 X
80 CORPO ALU
CAPACITOR 35 MFD 380V C/TERMINAL 45 X
90 CORPO ALU
CAPACITOR 4 MFD 450V 2 TER 47 X 17.5 X 33
CAIXA
CAPACITOR 40 MFD 380V C/TERMINAL 50 X
90 CORPO ALU
CAPACITOR 5 MFD 450V C/ 2 TER 47 X 17.5 X
33 CAIXA
CAPACITOR 60 MFD 380V C/TERM 50 X
110 CORPO ALUMIN
CAPACITOR DUPLO 25+3 MFD 380V
C/TERMINAL 50 X 75 C
CAPACITOR 8 MF
CAPACITOR 30+5 MF CONJUGADO
CAPACITOR 45 MF
CAPACITOR 50 MF
CHAVE CONTATORA PARA SPLIT DE 7.000
A 18.000 BTU’S
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL
COMPRESSOR ROTATIVO 7.000 BTU’S
COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTU’S
COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTU’S
COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTU’S
HÉLICE DO CONDENSADOR SPLIT DE 7.000
A 12.000 BTU’S
HÉLICE DO CONDENSADOR SPLIT DE 12.000
A 18.000 BTU’S
MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA
7.000 BTU’S
MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA
9.000 BTU’S
MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA
12.000 BTU’S
MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA
18.000 BTU’S
MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA
7.000 BTU’S
MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA 9.000
BTU’S
MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA 12.000
BTU’S

UND

20

UND

20

UND

20

UND

20

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10

UND
UND
UND
UND

10
10
10
10

UND

10

UND
UND
UND
UND
UND

20
05
05
05
05

UND

10

UND

10

UND

05

UND

05

UND

05

UND

05

UND

05

UND

05

UND

05
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA 18.000
BTU’S
PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL COMPLETA
DE 7000 A 18.000 BTU´S
PORCA 1/2SAE FORJADA CURTA (=C139906)
PORCA 1/4SAE FORJADA CURTA (=C139904)
PORCA 3/8SAE FORJADA CURTA (=C139905)
PORCA 5/8SAE FORJADA CURTA (=C139907)
PROTETOR TÉRMICO 7.000 A 18.000 BTU’S
RELE PLACA ELETRONICA AR
ONDICIONADO 20AMP 250VAC
ROLAMENTO 608 ZZ EOS (MOTOR
ASPIRADOR)
SENSOR DE TEMPERATURA 7.000 A 18.000
BTU’S
SENSOR DE CONGELAMENTO DE 7.000 A
18.000 BTU’S
SUPORTE SPLIT COND 400MM 7K A 12K ATE
155KG/PAR PF
SUPORTE SPLIT COND 500MM 7K A 30K ATE
205KG/PAR PF
TURBINA PARA SPLIT DE 7.000 BTU’S
TURBINA PARA SPLIT DE 9.000 BTU’S
TURBINA PARA SPLIT DE 12.000 BTU’S
TURBINA PARA SPLIT DE 18.000 BTU’S
VÁLVULA DE SERVIÇOS DE 7.000 A 18.000
BTU’S

UND

05

UND

05

UND
UND
UND
UND
UND

20
20
20
20
05

UND

20

UND

10

UND

05

UND

05

UND

05

UND

05

UND
UND
UND
UND

05
05
05
05

UND

20

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A contratação em tela atenderá às necessidades de prestação dos serviços de manutenção
e instalação de aparelhos de ar condicionado, bem como aquisição de peças e acessórios
correlatos, objetivando conservar o bem público, e considerando ainda, a preocupação com
a saúde, a segurança, o bem-estar e o conforto dos ocupantes dos ambientes climatizados
nas estações de trabalho das unidades administrativas, evitando-se desta forma transtornos
para a administração, no desempenho cotidiano de suas atividades.
3. ESTIMATIVA DE CUSTO
A despesa decorrente do objeto do presente certame obteve preços cotados através do site
www.bancodeprecos.com.br, conforme relatório de cotação anexo e correrá a conta de
dotações do orçamento do exercício de 2021 e terá a seguinte classificação orçamentária:
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2015 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
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Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2017- Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação: 2090 - Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fonte de Recursos: 01
Ação: 2098 - Manutenção do Ensino Básico
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 01
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2065 - Gestão das Ações da Atenção Básica- primária
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02
Ação: 2192 - Gestão das Ações do Serviço de Atendimento móvel de Urgência - SAMU
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2123- Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2057- Manutenção do FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
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Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
Ação: 2285- Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do Bolsa Família - PBF
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 29
Ação: 2055 – Manutenção do Conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 00
Ação: 2293 - Componente – Piso Básico variável III – Equipe volante
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 29
Ação: 2303 – Manutenção das Ações do COMDEC
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Ação: 2142- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Ação: 2161- Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00
4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 – Os serviços deverão ser prestados no prazo de 24 horas após a emissão da ordem de
serviços emitida pelo Setor de Compras, em casos excepcionais o serviço deverá ocorrer
antes deste prazo.
4.2 – As peças/acessórios deverão ser entregues no prazo de 24 horas após a emissão da
ordem de serviços emitida pelo Setor de Compras.
4.3 – Os serviços deverão ser prestados nos locais determinados pela Administração.
4.4 – Ao final da execução do serviço deverá ser entregue relatório avaliativo, diretamente
no setor de compras, constando os serviços executados em cada equipamento.
4.5 – A garantia da manutenção será de 90 (noventa) dias, a contar da entrega do serviço.
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4.6 - Todos os materiais utilizados na manutenção (produtos químicos, óleos lubrificantes,
materiais contra corrosão, produtos de limpeza em geral e outros matérias/produtos
necessários), serão de responsabilidade da empresa a ser contratada.
4.7 – Todos os materiais utilizados na instalação serão de responsabilidade da empresa a
ser contratada.
4.8 – A contratada deverá disponibilizar os equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários para execução dos serviços.
4.9 – A contratada assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, bem como
toda e qualquer despesa com seus técnicos, incluindo equipamentos de proteção individual
(EPI), deslocamento, hospedagem e alimentação e demais despesas trabalhistas.
5. DEVERES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
5.1 – Da Contratante:
I.

Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido nas Cláusulas

contratuais.
II. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos serviços, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
III. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste
instrumento genético de licitação e de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso
não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, neste Termo de
Referência;
IV. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
5.2 - Da Contratada:
I.

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência

do Contrato, informando a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas
referidas condições;
II. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos serviços, objeto deste termo de referência
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo
ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas
atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a
terceiros;
III. Executar todos os serviços correspondente às demandas descritas no Termo de
Referência.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERIBAXDR9KOFPY+RB9//ZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibipitanga

Sexta-feira
22 de Outubro de 2021
69 - Ano VIII - Nº 2115

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
6. VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração Municipal, ser prorrogado por períodos
sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo
57, da Lei n° 8.666, de 1993.
7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão realizados por servidores das
Secretarias Municipais, conforme designado no Decreto nº 140/2021 de 08 de fevereiro de
2021.

Vanessa Silva Oliveira Menezes
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Decreto nº 004/2021
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025-2021-PP

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado
acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles,
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).
________________de __________________ de______.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025-2021-PP

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
(
(

) nem menor de 16 anos.
) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

______________de __________________ de _____.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025-2021-PP

RAZÃO SOCIAL)
CNPJ n.º
, sediada (endereço completo) DECLARA sob as
penas da lei que é Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme o
caso, na forma da Lei Complementar Federal Nº 123/2006
______________de __________________ de______
____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025-2021-PP

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 VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
025-2021-PP

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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Aviso de Licitação- PREGÃO PRESENCIAL nº 026-2021-PP

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº
026-2021-PP, do tipo menor: MENOR PREÇO POR ITEM, realizado através
Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº
011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é aquisição de passagens rodoviárias
para diversos setores desta Prefeitura. DATA: 09.11.2021 ás 08:30 h. Inf.: Tel.:
(77)
3674-2022/Email:
cpl.ibipitanga@gmail.com.
Edital
disponível:
ibipitanga.ba.gov.br.
Ibipitanga/BA, 21.10.2021.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
- Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
IBIPITANGA/BA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021-PP

SÍNTESE DO OBJETO

Aquisição de passagens rodoviárias para diversos
setores desta Prefeitura.

2021
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026-2021-PP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2021
1. Preâmbulo
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021-PP:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA - BA, SITUADA NA AVENIDA CLÉRISTON
ANDRADE, 815, CENTRO- IBIPITANGA/BA- CEP 46.540-000, TORNA PÚBLICO E FAZ SABER QUE,
POR DETERMINAÇÃO DO
NA FORMA

PREFEITO MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO,

PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº.

10.520/2002 E SUBSIDIARIAMENTE COM A LEI 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006 E , SENDO CONDUZIDOS OS TRABALHOS PELA
DEVIDAMENTE NOMEADOS PELO

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

DECRETO N° 011/2021 E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE

EDITAL.

2. Unidade Interessada
Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Saúde.
3. Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021-PP
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO POR ITEM
5. Objeto
Aquisição de passagens rodoviárias para diversos setores desta Prefeitura.
6. Local e data do recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e
início da abertura dos envelopes.
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
AV. CLERISTON ANDRADE, 815 – CENTRO
DATA: 09/11/2021
HORA: 08:30h
7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária: 02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Atividade: 2017- Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERIBAXDR9KOFPY+RB9//ZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
22 de Outubro de 2021
78 - Ano VIII - Nº 2115

Ibipitanga

PREFEITURA
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
Atividade: 2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02
Atividade: 2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02/14
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividade: 2057- Manutenção do FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00

PRAZO DE ENTREGA : 12 (DOZE) MESES.
8. Local horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO DEVERÃO COMUNICAR SUA
INTENÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ATRAVÉS DO ENDEREÇO AVENIDA
CLÉRISTON ANDRADE, S/N – 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 DESSAS ALTERAÇÕES DEVIDO A ENDEREÇO
ELETRÔNICO E NÚMERO DE FAX INCORRETO OU DEFEITOS EM QUALQUER DESSES EQUIPAMENTOS.

Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira
– PREGOEIRA-

9 – INICIO DA SESSÃO
9.1 – 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 09 de novembro de 2021 na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de
Ibipitanga, localizado na Av. Clériston Andrade, s/n, centro, Ibipitanga – BA.
9.2 – 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
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prazo indicado no subitem 9.1, não se aceitando justificativas de atraso na entrega das propostas
devido a problemas de trânsito ou de qualquer outra natureza.
9.3 – 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.
10 – OBJETO:
10.1 – Este edital refere-se ao Pregão Presencial 026-2021-PP pela Prefeitura Municipal de
Ibipitanga, tendo como objetivo a aquisição de passagens rodoviárias para diversos setores desta
Prefeitura, mediante a expedição de ORDEM DE SERVIÇO pelo Gestor da Pasta, seguindo as
especificações abaixo:
10.2 – A minuta de contrato (ANEXO I) contém as condições de serviço e deverá ser obedecida
tanto na fase de proposta como na fase contratual.
10.3 – Na minuta de contrato estão fixados as condições de vigência, preço, valor do contrato,
faturamento, pagamento, reajustes, condições de fornecimento, garantia, transferência das
obrigações, penalidades, rescisão, disposições finais e foro.
11 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
11.1 – DAS CONDIÇÕES:
11.2 – Somente serão admitidas a participar da licitação os interessados credenciados, que
atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
12 – DAS RESTRIÇÕES:
12.1 – Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas
inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
12.2 – Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros
de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e
contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
12.3- É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em
lei
13 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
13.1 – As Proponentes deverão apresentar dois envelopes, nr. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” e
nr. 02 “DOCUMENTAÇÃO”, fechados, contendo as seguintes informações:
13.1.1 – Razão social da Prefeitura Municipal de Ibipitanga;
13.1.2 – Número do Pregão;
13.1.3 – Número do envelope;
13.1.4 – Dia da sessão pública do Pregão;
13.1.5 – Indicação da razão social e endereço completo da empresa Proponente.
14. DO CREDENCIAMENTO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERIBAXDR9KOFPY+RB9//ZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
22 de Outubro de 2021
80 - Ano VIII - Nº 2115

Ibipitanga

PREFEITURA
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
14.1- A documentação para o credenciamento poderá ser apresentada em cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original.
14.2- Tratando-se de representante legal, deverá apresentar os seguintes documentos:
A) Cartão de CNPJ.
B) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro
comercial no caso de empresa individual ou certificado da condição de micro
empreendedor Individual – CCMEI
C) Documento pessoal;
14.3- Tratando-se de procurador: apresentação de procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Quando
apresentada procuração deverá ser anexada:

A) Cartão de CNPJ;
B) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro
comercial no caso de empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor
Individual – CCMEI;
C) Documento pessoal do procurador;
OBS: O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
14.4- As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que pretendem utilizar-se
dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão
apresentar declaração que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresas
– ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso.(conforme anexo VI).
14.5- Declaração de Conhecimento e Atendimento às exigências de Edital e Declaração de
Desimpedimento de Licitar (conforme anexo VII e VIII deste edital).
15 – ENVELOPES NR. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”
15.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado
pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificada, por via impressa, como
Proposta de Preços, endereçada a Pregoeira, conforme modelo a seguir:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 000/2021
DATA: 00/00/0000
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxx
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇO
15.2. Só serão aceitas propostas emitida em via impressa ou datilografada, redigida com clareza,
sem cotações alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
rubricada todas as folhas e, ao final, assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes para
comprometer-se pela empresa licitante.
15.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente
de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas;
15.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada descrito nos anexos deste edital,
expresso em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x quantidade)
resulte em dízima, o licitante deverá apresentar uma nova proposta, no prazo estabelecido neste
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Edital, que resulte em apenas duas casas decimais, cujo valor deverá ser inferior ao inicialmente
proposto;
15.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas;
15.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fornecimento serviços prestados do objeto desta licitação, tais como:
impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e
demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às
especificações do objeto licitado.
15.7 O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta;
15.8. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo as especificações detalhadas do(s)
objeto(s) ofertado(s), deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s) com preços atualizados em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após
encerramento da sessão, sob pena de desclassificação;
Parágrafo Único – Na elaboração da Proposta de Preço Final o licitante vencedor deverá adotar
como modelo, preferencialmente, o constante neste Edital, no anexo II.
16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
16.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM;
16.2. O Município poderá recusar a proposta do vencedor, se for o caso, cujo valor esteja
com preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;
16.2.1. 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.
16.3. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo edital;
16.4. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital;
16.5. A Pregoeira selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço,
ou na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os
preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances
verbais;
16.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Pregoeira selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
16.6.1. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo
a Pregoeira negociar, visando obter preço melhor.
16.6.2. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a pregoeira poderá suspender
a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias
úteis, para o recebimento de novas propostas.
16.7. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS;
16.7.1. Após a classificação das propostas, a pregoeira fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada
de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente,
durante esta fase no máximo 20 minutos;
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16.7.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
inicialmente proposto pelo mesmo licitante num percentual mínimo de 1 % (um por cento);
16.7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
16.7.4. Caso não se realizem lances verbais, serão verificadas a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
16.7.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, o
atendimento das condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada;
16.7.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pela Pregoeira, com a posterior
homologação do resultado pelo Prefeito do Município;
16.7.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado
pelo Prefeito do Município;
16.7.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências
deste Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexequíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a
execução do objeto do contrato;
16.7.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances;
16.7.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o Menor preço
apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparandoo com os valores de Referência, decidindo, motivadamente, a respeito;
16.7.11. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarado vencedora a licitante que ofertar o menor preço por item, desde que a proposta tenha
sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e compatível com o preço de
mercado.
16.7.12. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no
art. 44, § 2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte;
16.7.13. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
pela microempresa ou empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento)
à proposta de menor valor;
16.7.14. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 5 (cinco)
minutos para ofertas de novos lances inferiores àquelas consideradas, até então, de menor
preço ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada;
b) Se a microempresa e empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação,
às demais microempresas e empresa de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem
na hipótese do item 15.13 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na
alínea “a”;
16.7.15. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do
item 15.14 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originalmente de menor valor.
16.7.16. O disposto nos itens 15.12 a 15.14 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
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17– DA HABILITAÇÃO(envelope nº 02)
17.1. As licitantes deverão incluir no Envelope 2 – HABILITAÇÃO a seguinte documentação
abaixo que poderá ser apresentada em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do
original que pode ser autenticada pela Pregoeira ou membros da equipe de apoio, em envelope
lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade e número, além da
expressão Habilitação (vide descrição abaixo), podendo a Pregoeira, antes da homologação,
solicitar o documento original para verificação;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 000/2021
DATA: 00/00/0000
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxxx
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
17.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
17.3. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos, registro comercial no caso
de empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor Individual;
17.3.1. 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).
17.4. REGULARIDADE FISCAL
17.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ expedido pelo
Ministério da Fazenda;
17.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
17.4.2.1. Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pelo Ministério da Fazenda;
17.4.2.2. 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;
17.4.2.3. 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;
17.4.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débito – CND ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS);
17.4.4. 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.
17.4.5 - 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.
17.4.6. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e nos termos
da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERIBAXDR9KOFPY+RB9//ZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
22 de Outubro de 2021
84 - Ano VIII - Nº 2115

Ibipitanga

PREFEITURA
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
17.4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado
e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno deverão apresentar declaração de que estão
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos
do art. 3º da Lei supracitada (anexo VI)
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
c) A não–regularização da documentação, no prazo previsto no lote anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520,
especialmente a definida no art. 7º.
17.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
17.5.1. 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)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo
Termo de Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
c) 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.
d) 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.
e) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho Regional
de Contabilidade em nome do contabilista ou por outro profissional equivalente responsável pela
confecção do documento, atualizada;
f) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação;
g) Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado, integralizado
e registrado na Junta Comercial (JUCEB), podendo ser atualizado de acordo com o previsto no
Art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/93
17.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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17.6.1. 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.

17.6.2. Licença de funcionamento (Alvará), em vigor, expedida pelo Estado ou Município da sede
da licitante.
17.6.3. Autorização dos Órgãos Competentes para transporte rodoviário de passageiros
(AGERBA).
17.7. 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.
17.8. Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente encadernados em ordem
de acordo com o exigido no EDITAL, ou ainda utilizar outro dispositivo de fixação que permita
seu fácil manuseio, sem risco de desprendimento ou perda. Recomenda-se que seja adotada o
mesmo procedimento para os documentos referente a proposta de preços.
17.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da
licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz;
17.9.2. 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 60 (sessenta) dias anteriores a da data prevista para
apresentação da proposta.
17.9.3. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor.
18 – RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
18.1 – Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa, ou representante legal de empresa devidamente autorizado, poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão; devendo entregar,
na entidade que promove a licitação, o ato de impugnação devidamente assinado pelo
representante legal da interessada;
18.2 – Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil;
18.2.1 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame;
18.3 – Poderão enviar impugnação ou recurso por fax e/ou e-mail, em papel timbrado da
empresa e devidamente assinado pelo diretor ou representante legal.
18.4 – Impugnações/recursos ou pedidos de esclarecimentos protocolados fora do prazo não
serão considerados;
18.5 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões
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em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos;
18.6 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;
18.7 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente;
18.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento;
18.9 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
19– ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
19.1 – Não havendo manifestação pela interposição de recurso, a pregoeira adjudicará o objeto
da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior;
19.1.1 – Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior confirmará a adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor, e homologando o mesmo;
19.2 – A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação.
20 – FORMA DE ENTREGA
20.1– Efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, dentro do prazo e local indicados
pelas Secretarias interessadas;
20.2– Por ocasião dos serviços prestados não atende as especificações do objeto licitado, poderá
a Prefeitura Municipal recusar o recebimento integralmente ou em parte, obrigando-se a licitante
se adequar ao exigido pela administração.
20.3- Não será aceito, serviços divergentes daqueles constantes na proposta vencedora.
20.4 -Os serviços licitados deverão efetuados conforme ORDEM DE SERVIÇOS encaminhadas
21 – CONTRATAÇÃO
21.1– Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato,
no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02;
21.2– As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
que se sagrarem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na comprovação
da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial,
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
21.3- A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art. 86,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação
de empate o exercício do direito de preferência.
21.4- Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresas de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
21.5- Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou;
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b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
21.6- O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo I deste Edital.
21.7- A contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
22 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
22.1– Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser
regularizada pelo contratado;
22.2– Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada;
22.3- O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação;
22.4- O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
23 – REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS
23.1– Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na
forma do art. 65 da Lei Federal 8.666/93;
24 – SANSÕES E PENALIDADES
24.1– Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir;
24.2– ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
24.3- Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
24.4- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará
o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
24.5- A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
24.6-. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
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24.7-. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
24.8- Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
25 – Rescisão
25.1– A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93;
25.2– O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
26– REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO
26.1– O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado
em parecer escrito e devidamente fundamentado;
26.2– Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação
da presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais.
27 – DISPOSIÇÕES FINAIS
27.1– A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a
Pregoeira, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas;
27.2– Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada;
27.3– É facultada a pregoeira ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório,
inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo
conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta,
sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do
Pregoeiro.
27.4- A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação:
27.5- A pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos;
27.6- A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento
ou contrariem a legislação pertinente.
27.7- Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Macaúbas, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
27.8– As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, pessoalmente;
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27.9- Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação em
vigor, considerando as disposições das Leis das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, no
que for pertinente;
27.10– A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
podendo ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade
do serviço;
22 – DOS ANEXOS
22.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos:
I.

Anexo 01 – Minuta do Contrato;

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Modelo de Proposta de Preços;
Termo Descritivo;
Modelo de Procuração;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do Edital.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar

VIII

Ibipitanga-Ba, 08 de outubro de 2021.
Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026-2021-PP
ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 109/2021
Pregão Presencial n° 026-2021
Contrato nº 00/0000
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, nº 815, Centro, Ibipitanga-BA, inscrita no
CNPJ sob Nº. 13.781.364/0001-06, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Humberto
Raimundo Rodrigues de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº 000000000-00, RG nº 00000000,
XXX/XX, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00,
com sede na Xxx Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada
pelo(s) Sr(a) Xxxxx Xxxxx Xxxxx, portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX
e inscrito(a) no CPF sob o nº 000.000.000-00,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade
XXXXXXX XX, CEP:0000000, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam nesta ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto é aquisição de passagens rodoviárias para diversos
setores desta Prefeitura, conforme Edital do Pregão Presencial. 026-2021 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço por item, em obediência ao Edital do Pregão
Presencial N° 026-2021 e seus Anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – O presente contrato terá vigência da data de assinatura deste instrumento até 12 (doze)
meses.
3.2 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo
ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, com as alterações
posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), amortizável de acordo com nota fiscal.
Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, encargos sociais e trabalhistas, entre outros para execução dos serviços.
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4.2 - O pagamento equivale a execução dos serviços do item 00, especificados no processo
licitatório, de acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão
Presencial nº. 026-2021.
4.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias, mediante
a apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.
4.4. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
4.4.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras.
4.4.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
4.5 – O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
4.6 - A contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões , nos termos e nos limites previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei
nº. 9.648/98.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 - As despesas do objeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade Orçamentária: 02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Atividade: 2017- Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade: 2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02
Atividade: 2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02/14
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividade: 2057- Manutenção do FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
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CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 – DA CONTRATADA:
6.1.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.2 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.1.3 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas,
no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução
do contrato.
6.1.4 – Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
6.1.5 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
6.1.6 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total execução dos serviços a ser
prestados, objeto deste Contrato.
6.1.7- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor contratado

6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
6.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
6.2.4 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, serviços executado em desacordo com o
Contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES E PENALIDADES
7.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do
ato conforme discriminado a seguir:
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7.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
7.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
7.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará
o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.

7.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
7.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
7.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
7.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
8.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
8.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos
arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93
CLÁUSULA NONA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO
9.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do
art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
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CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial n. 026-2021
e adjudicado á Empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de publicação
previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS:
12.1 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor dos serviços ou da Administração,
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
12.2 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela administração pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Macaúbas , Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito,
na presença das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. ______________________________
CPF:____________________________

2. ___________________________
CPF:_________________________
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL
FORNECEDOR:
CNPJ:

PREGÃO PRESENCIAL N° 026-2021- PP

ENDEREÇO:

DATA DE PUBLICAÇÃO:XX-XX-XX

CIDADE:

ABERTURA DE PROPOSTAS: XX/XX/XXXX

ESTADO:

TELEFONE: (77) 3674-2022

OBJETO: Aquisição de passagens rodoviárias para diversos setores desta Prefeitura.

Item Roteiro

01

IBIPITANGA /SALVADOR

02

Saúde

Ass. Social

Administração

800

30

180

800

30

180

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

SALVADOR/IBIPITANGA
03

IBIPITANGA/SÃO PAULO

-

100

10

04

SÃO PAULO/IBIPITANGA

-

100

10

05

IBIPITANGA/GUARULHO
S

-

250

10

06

GUARULHOS/IBIPITANG
A

-

250

10

[ 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, 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, e firme e concreta, não nos cabendo
desistência apos a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6o, da Lei n°. 8.666/93 com suas
alterações.
Local e Data:
Nome:
Assinatura:
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de passagens rodoviárias para diversos setores desta Prefeitura.
1.1 Descrição dos Itens
Item
01

Roteiro

Saúde

IBIPITANGA /SALVADOR

02

Ass. Social

Administração

800

30

180

800

30

180

SALVADOR/IBIPITANGA
03

IBIPITANGA/SÃO PAULO

-

100

10

04

SÃO PAULO/IBIPITANGA

-

100

10

05

IBIPITANGA/GUARULHOS

-

250

10

06

GUARULHOS/IBIPITANGA

-

250

10

2. OBJETIVO
A contratação visa assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia e a
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração na aquisição de passagens
rodoviárias para diversos setores desta prefeitura, conforme especificações constantes no
edital e seus anexos.
3. JUSTIFICATIVA
A aquisição de passagens rodoviárias para diversos setores desta Prefeitura justifica-se
uma vez que o município deve oferecer a devida assistência aos usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS) que necessitam realizar tratamento de saúde fora dos seus domicílios. Aos
usuários da Assistência Social que necessitam se deslocar para Salvador e São Paulo, mas,
comprovadamente, não possuem condições financeiras para suportar este encargo sem
prejuízo dos seus sustentos. Além de passagens destinadas aos servidores desta Prefeitura
Municipal e seus órgãos, tornando possíveis as viagens daqueles que estejam
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representando o ente municipal em eventos oficiais, palestras, cursos e etc., de interesse
deste município.
4. ESTIMATIVA DE CUSTO
Os valores estimados foram levantados através de pesquisa de preços com empresas que
prestam estes serviços na região, conforme cotações anexas e terá a seguinte classificação
orçamentária:
4.1 Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Atividade: 2017- Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade: 2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02
Atividade: 2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02/14
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividade: 2057- Manutenção do FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
5. DEVERES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
5.1– Da Contratante:
5.1.1 - Receber o objeto desta licitação de acordo com as especificações contidas;
5.1.2 - Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta licitação;
5.1.3 - Aplicar a empresa vencedora penalidades, quando for o caso;
5.1.4 - Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do contrato;
5.1.5 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal
no setor competente;
5.1.6 - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
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5.1.7 – Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que
forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção;
5.1.8 - Informar a contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento e
exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
5.2 Da Contratada:
5.2.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condições;
5.2.2 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos serviços, objeto deste termo de referência
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades,
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
5.2.3 - Executar todos os serviços correspondentes às demandas descritas no Termo de
Referência.
5.2.4- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor contratado;
5.2.5 - Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que
venha interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação;

6. VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60
(sessenta) meses, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993.
7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O acompanhamento e a fiscalização do contrato, serão realizados por servidores das
Secretarias Municipais. Conforme designado no Decreto nº 140/2021 de 08 de fevereiro de
2021.
Vanessa Silva Oliveira Menezes
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Decreto nº 004/2021
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
026-2021-PP

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado
acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles,
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).
________________de __________________ de______.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
026-2021-PP

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
(
(

) nem menor de 16 anos.
) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

______________de __________________ de _____.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
026-2021-PP

RAZÃO SOCIAL)
CNPJ n.º
, sediada (endereço completo) DECLARA sob as
penas da lei que é Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme o
caso, na forma da Lei Complementar Federal Nº 123/2006
______________de __________________ de______
____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
026-2021-PP

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 VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
026-2021-PP

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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Aviso de Licitação- PREGÃO ELETRÔNICO nº 033-2021-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 0332021-PE, do tipo menor: MENOR PREÇO POR ITEM, realizado através
Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº
011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é aquisição de autoclaves para atender as
necessidades das Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de
Saúde. Horário, Data de Recebimento das propostas: a partir do dia
22/10/2021 a 09/11/2021 até as 14h30min horas, Sessão: às 15h30min do dia
09/11/2021 (horários de Brasília/DF), no site http://www.licitacoes-e.com.br.
Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.com.br ou na
sede
desta
Prefeitura.
Informações:
(77)
3674-2202
ou
cpl.ibipitanga@gmail.com.
Ibipitanga/BA, 21 de outubro de 2021.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
- Pregoeira.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033-2021-PE
SÍNTESE DO OBJETO
Aquisição de autoclaves para atender as necessidades
das Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria
Municipal de Saúde.

2021
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INFORMAÇÕES GERAIS
1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021-PE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações
e pela Pregoeira devidamente nomeado pelo Decreto n° 011/2021, situada na Avenida
Clériston Andrade, 815, Centro- Ibipitanga/BA- CEP 46.540-000, realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pelas Leis Complementares nº 147/14 e 155/2016,
aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital.
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e
8.666/93 e alterações.
3. Unidades Interessadas
Secretaria Municipal de Saúde
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO: POR ITEM
5. Objeto
Aquisição de autoclaves para atender as necessidades das Unidades de Saúde vinculadas a
Secretaria Municipal de Saúde.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a) Recebimento das propostas: a partir do 22/10/2021 a 09/11/2021 até às 14:30 horas.
b) Abertura das propostas 09/11/2021 às 14h:45min.
c) Início da sessão de disputa de preços 09/11/2021 às 15h:30.
d) O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento
e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa. (horários de Brasília/DF).
Local: www.licitacoes-e.com.br - sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil.
7. Dotações orçamentárias – Anexo 1 – Minuta do Contrato
8. O Prazo de execução dar-se-á do dia da assinatura até 00 de xxxxx de 0000.
9. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Ibipitanga na Avenida Cleriston Andrade, 815, Centro,
Ibipitanga/BA, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo endereço eletrônico: cpl.ibipitanga@gmail.com e
www.licitacoes-e.com.br.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
Pregoeira
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10. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
10.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação e que estejam com credenciamento regular no provedor do
sistema eletrônico – e Banco do Brasil S.A.
10.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
10.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
10.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
10.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
10.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
10.3.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação;
10.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
10.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
10.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
10.4.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
11. CREDENCIAMENTO
11.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico
deverão dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, obtidas junto às
agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País.
11.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do
Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
11.3 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
11.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo
V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, acrescentar as expressões
“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou
“EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.
12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos neste instrumento convocatório,
momento anterior a abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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12.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
12.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
12.4. Até o momento limite para envio da proposta e documentos de habilitação, os licitantes
poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema;
12.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
12.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.
13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
13.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da proposta, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
13.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
13.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
13.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
13.5. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
13.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, o preço total do lote e o valor individual dos itens.
13.6.1 As empresas participantes do processo licitatório deverão indicar na proposta de preços
a marca, o modelo, a referência e o fabricante dos equipamentos cotados;
13.6.2. As empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar juntamente com a
proposta, catálogo, manual ou impressos da internet para subsidiar a análise das
especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere a cada
impresso.
13.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
13.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
13.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
14. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DOS LANCES
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14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
14.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo Descritivo.
14.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
14.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
14.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
14.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
14.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e
os licitantes.
14.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
14.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote/item.
14.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
14.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
14.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de R$ 100,00 (cem) reais.
14.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
14.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
14.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
14.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.
14.12.1
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
14.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
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14.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
14.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
14.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
14.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
14.17. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
14.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
14.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
14.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
14.21. Em relação a lotes não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
14.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
14.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
14.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
14.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
14.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
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14.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
14.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
14.28.1.

no pais;

14.28.2.

por empresas brasileiras;

14.28.3.
País;

por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

14.28.4.
por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.
14.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
14.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
14.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
14.30.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
14.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
15.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
15.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
15.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
15.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERIBAXDR9KOFPY+RB9//ZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
22 de Outubro de 2021
112 - Ano VIII - Nº 2115

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
15.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
15.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas), sob pena de
não aceitação da proposta.
15.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
15.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
15.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
15.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
15.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
15.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
15.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
15.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
15.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
16. DA HABILITAÇÃO
16.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
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c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI.
e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
f) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
16.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/16/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 11643;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida através do site, para empresa
que tem sua sede e domicílio no Estado da Bahia, http://www.sefaz.ba.gov.br
*Se a empresa tiver sede em outro estado emitir a certidão no órgão respectivo.
f) Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
16.3.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição,
sob pena de inabilitação.
16.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo
Termo de Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por
índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da
proposta.
b) Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido
na Lei nº 16.317/166 – “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
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demonstrações de resultado do último exercício social devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
c) 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.
d) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho
Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do
documento, atualizada.
e) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação;
f) Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório da Vara
Cível da Comarca da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 30 (trinta)
dias;
g) Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado,
integralizado e registrado na Junta Comercial (JUCEB), podendo ser atualizado de acordo com
o previsto no Art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/163.
16.4. Qualificação Técnica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Atestado ou declaração de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em papel timbrado, comprovando aptidão para desempenho das atividades
pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação.
b) Apresentar comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa participante da
licitação, Alvará de Funcionamento, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto licitado.
c) Certificado de Registro dos equipamentos no Ministério da Saúde/Anvisa ou INMETRO ou
comprovação de sua isenção por meio de publicação no Diário Oficial da União ou Resolução
específica.
d) Declaração de assistência técnica ou representação técnica especializada, que é apta a
prestação de serviços e instalação dos equipamentos licitados, responsável pela garantia do
equipamento, sem custos ao município durante o prazo mínimo de 12 meses de garantia do
equipamento.

16.6. DEVERÃO
SER
ENCAMINHADAS,
TAMBÉM,
AS
DECLARAÇÕES
COMPLEMENTARES CITADAS ABAIXO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO:
16.6.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
16.6.2. Que não emprega menor de dezoito anos ou a realização de qualquer trabalho por
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
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16.6.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência
prevista na Lei Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar DECLARAÇÃO de acordo
com o modelo estabelecido no Anexo deste Edital.
16.6.4. Declaração de desimpedimento de licitar.
16.6.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender
às exigências para habilitação, a Pregoeira examinará as propostas ou os lances
subsequentes, verificando sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, na ordem de
classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o
Edital. Nesta hipótese, a pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
16.6.6. Se o licitante não atender ao chamamento referendado no item anterior será
INABILITADO/DESCLASSIFICADO, ressalvado o tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006.
16.6.7. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
16.6.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
16.6.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
16.6.10.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
16.6.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.6.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
16.6.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
16.6.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital
16.6.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
16.6.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
16.6.17. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico
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17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
17.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
17.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
17.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento, endereço físico e eletrônico, telefones para contato, e indicação do(s)
representantes aptos para assinatura dos futuros instrumentos contratuais.
17.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
17.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, vinculam a
Contratada.
17.3. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que:
a) o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega;
b) o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento
definitivo do produto e diante da nota fiscal e da comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista;
c) os produtos deverão ser entregues, no prazo de até 15 (quinze) dias, e em casos
excepcionais a entrega deverá ocorre antes deste prazo;
d) que o objeto cotado atendem plenamente as especificações estabelecidas neste edital;
e) conhece e cumprirá os termos do edital, integralmente, e deverá ser apresentada na forma
do Anexo II deste instrumento.
17.4. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste Edital.
17.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
17.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
17.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.
17.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
17.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
17.9. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
17.10. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda que os
equipamentos deverão atender todas as especificações constantes do Anexo II deste Edital.
17.11. Os PREÇOS deverão ser cotados em moeda corrente nacional e em no MÁXIMO EM
DUAS CASAS DECIMAIS.
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17.12. Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os lances:
a) que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou a legislação aplicável;
b) que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas
neste Edital;
c) que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
d) as que informarem em sua proposta ou documentos anexos quaisquer elementos que
identifiquem a empresa licitante, violando o sigilo da proposta.
18. DOS RECURSOS
18.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, em campo próprio do sistema.
18.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
18.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
18.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
18.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
18.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
18.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
19. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
19.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
19.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
19.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
19.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
19.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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19.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
cadastrais contidos nos sistema/plataforma de licitações eletrônicas, sendo responsabilidade
do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
20. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
20.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

21. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
21.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de vigência
da contratação é da data de assinatura até 00 de xxxxxx de 0000, podendo ser prorrogável na
forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
21.1.1. A adjudicatária terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme
o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
21.1.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
21.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
22. DO PREÇO
22.1. Os preços ofertados poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos e nos limites
previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.648/98.
23. DA ENTREGA
23.1. Os equipamentos deverão ser entregues, no prazo de até 30 (trinta) dias, e em casos
excepcionais a entrega deverá ocorre antes deste prazo.
23.2 - Os equipamentos licitados deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria
Municipal de Saúde, situado na Rua Vital Rodrigues da Mata, s/n – Centro, embalado, sem
inadequação de conteúdo, identificado, acompanhados da documentação fiscal, em duas vias,
com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em unidades
individualizada, no horário das 08h:00 às 12h:00 horas e das 14h:00 às 17h:00 horas, de
segunda a quinta-feira e das 08h:00 às 12h:00 horas (sexta-feira).
24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1 - DA CONTRATADA:
24.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
24.1.2 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
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24.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que
prejudique a execução do contrato.
24.1.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
24.1.5 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura
venha a sofrer em seu contrato social;
24.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega do
objeto deste Contrato.
24.2 – DA CONTRATANTE:
24.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, às obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
24.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
24.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na entrega dos materiais para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
24.2.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o equipamento entregue em
desacordo com o Contrato;
25. DO PAGAMENTO
25.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado pela prefeitura municipal no prazo
de até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos e o devido atesto da nota fiscal/fatura,
emitida em nome da CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas no contrato.
25.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
25.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
25.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
25.5. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
25.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
e trabalhista quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.
25.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
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25.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
24.9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
25.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
25.10.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
25.11. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a contratante deverá cumprir a
ordem de fornecimento, mesmo estando o Município em débito para com a Contratada, até o
prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão
contratual.
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
26.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência
na prática do ato conforme discriminado a seguir:
26.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
26.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
26.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.
26.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
26.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
26.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
26.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
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ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
27.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
27.2. A impugnação poderá ser encaminhada por forma eletrônica, pelo e-mail
cpl.ibipitanga@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do setor de
licitações e contratos desta Prefeitura, devendo ser recepcionada até o término do horário de
funcionamento do setor de licitações e contratos (no horário das 08h:00 às 12h:00 horas e das
14h:00 às 17h:00 horas, de segunda a quinta-feira e das 08h:00 às 12h:00 horas na sextafeira)
27.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de um dia útil.
27.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
27.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.
27.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
27.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
27.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
27.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário pela Pregoeira.
28.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
28.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
28.4. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Administração Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
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28.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
28.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
28.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
28.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
28.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos
http://www.ibipitanga.ba.gov.br/diarioOficial e www.licitacoes-e.com.br e também poderão ser
lidos e/ou obtidos no endereço do setor de licitações, nos dias úteis, no horário de expediente,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.
28.11. A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
salvo se prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada
continuidade do fornecimento;
28.12. Os documentos exigidos para habilitação, deverão ser apresentados pelo o licitante
detentor da melhor oferta por lote, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas do
encerramento da etapa de lances da sessão pública, bem como como sua proposta escrita
consignando o preço unitário e preço total de item e valor total do lote. (Em seguida
encaminhar a documentação física pelos Correios, apresentando número para rastreio).
28.13. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Minuta do Contrato;
Modelo de Proposta de Preços;
Termo Descritivo;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do Edital.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar

Ibipitanga/BA, 05 de OUTUBRO de 2021.
Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 107/2021
Pregão Eletrônico n° 033/2021
Contrato nº 00/0000
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, nº 815, Centro, Ibipitanga-BA,
inscrita no CNPJ sob Nº. 13.781.364/0001-06, neste ato representada pelo Prefeito Municipal
Sr. Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº 000000000-00,
RG nº 00000000, XXX/XX, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no CNPJ sob n°
00.000.000/0000-00, com sede na Xxx Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP:
00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) Xxxxx Xxxxx Xxxxx, portador(a) da Documento de
Identidade nº 0000000, XXX/XX e inscrito(a) no CPF sob o nº 000.000.000-00,residente e
domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade XXXXXXX XX, CEP:0000000, que a este subscrevem,
a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam nesta ato, o presente contrato, na
forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto é aquisição de autoclaves para atender as
necessidades das Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme
Edital do Pregão Eletrônico Nº. 033-2021 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço Por Item, em obediência ao Edital do Pregão
Eletrônico N° 033-2021 e seus Anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – O presente contrato terá vigência da data de assinatura deste instrumento até o dia 31
de dezembro de 2021.
3.2 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
podendo ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade
do fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), amortizável de acordo com nota fiscal.
Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, encargos sociais e trabalhistas, entre outros para a entrega.
4.2 - O pagamento equivale a aquisição do item 00, especificados no processo licitatório, de
acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Eletrônico
nº. 033-2021.
4.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias,
mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.
4.4. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
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4.4.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas
saneadoras.
4.4.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
4.5 – O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
4.6 - A contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões , nos termos e nos limites previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93, alterado pela
Lei nº. 9.648/98.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 - As despesas do objeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:

Unidade: 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Atividade: 1261 – Estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica
na atenção primária à saúde e na atenção especializada – Portaria 3391
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 14
Ação: 1071– Estruturação das Unidades de Atenção Básica em Saúde
Elemento de despesa: 4.4.9.0.52.00.00 – Equipamentos e Material permanente
Fonte de Recursos: 02
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 – DA CONTRATADA:
6.1.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
6.1.2 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento
pelo órgão interessado;
6.1.3 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que
prejudique a execução do contrato.
6.1.4 – Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
6.1.5 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura
venha a sofrer em seu contrato social;
6.1.6 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega,
objeto deste Contrato.
6.1.7- Os equipamentos listados acima, devem ser entregues no Almoxarifado da
Secretaria Municipal de Saúde, situado na Rua Vital Rodrigues da Mata, S/N – Centro,
embalado, sem inadequação de conteúdo, identificado, acompanhados da documentação
fiscal, em duas vias, com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal
apresentados em unidades individualizada;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERIBAXDR9KOFPY+RB9//ZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibipitanga

Sexta-feira
22 de Outubro de 2021
125 - Ano VIII - Nº 2115

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

6.1.8- A entrega dos itens deverá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o
recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratante, respeitando o prazo
exigido;
6.1.9- O transporte deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a
identidade, qualidade, integridade dos mesmos, arcando com todas as despesas diretas
ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus
para o município;
6.1.10Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.11A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita no equipamento até
o final da garantia.
6.1.12Comunicar ao Município a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção
6.2.13Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier
causar ao Município ou a terceiros.
6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
6.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no fornecimento, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;
6.2.4 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com o Contrato;
6.2.5- Acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens solicitados.
6.2.6- Recusar caso o(s) equipamento (s) não esteja (AM) de acordo com o especificado
neste termo.
6.2.7- 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.
6.2.8- Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao município.
6.2.9- Atestar notas fiscais correspondentes após o recebimento dos itens comprados.
6.2.10Receber e fiscalizar os produtos entregues, verificando a sua
correspondência com as especificações prescritas no edital, atestando sua conformidade.
6.2.11Designar formalmente um servidor da unidade gestora para acompanhar e
fiscalizar a execução da autorização de fornecimento ou instrumentos equivalentes.
6.2.12Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos
itens.
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES E PENALIDADES
7.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

7.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
7.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se
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os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
7.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

7.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
7.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
7.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar
e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos
nas disposições legais citada.
7.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para
aplicar a punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
8.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
8.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93
CLÁUSULA NONA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO
9.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma
do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico n. 0332021 e adjudicado á Empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de
publicação previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS:
12.1 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução
deste Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor ou da Administração,
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
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12.2 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela administração pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Macaúbas , Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. ______________________________

2. ___________________________

CPF:____________________________

CPF:_________________________
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
A PREGOEIRA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
033-2021

Objeto: Aquisição de autoclaves para atender as necessidades das Unidades de Saúde
vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados a constar na proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/fax
E-mail
Banco/Agencia/Conta Corrente
Cidade
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Telefones (Fixo e celular) do representante Legal

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

ESPECIF.

1

AUTOCLAVE HORIZONTAL COM
CAPACIDADE DE 21 LITROS,
BIVOLT

02

UNID.

Marca

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

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, 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, e firme e concreta, não nos cabendo
desistência apos a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6o, da Lei n°. 8.666/93 com suas
alterações.
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Local de entrega: Os equipamentos licitados deverão ser entregues no almoxarifado da
Secretaria Municipal de Saúde, situado na Rua Vital Rodrigues da Mata, s/n – Centro,
embalado, sem inadequação de conteúdo, identificado, acompanhados da documentação
fiscal, em duas vias, com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal
apresentados em unidades individualizada, no horário das 08h:00 às 12h:00 horas e das
14h:00 às 17h:00 horas, de segunda a quinta-feira e das 08h:00 às 12h:00 horas (sexta-feira).
Observação obrigatória (SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA)
9 As empresas participantes do processo licitatório deverão indicar na proposta de
preços a marca, o modelo, a referência e o fabricante dos equipamentos cotados;
9 As empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar juntamente com a
proposta, catálogo, manual ou impressos da internet para subsidiar a análise das
especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere a
cada impresso.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de autoclaves para atender as necessidades das Unidades de Saúde
vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde.
1.1 - Quantitativo:

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

1

AUTOCLAVE
HORIZONTAL
COM
CAPACIDADE DE 21 LITROS, BIVOLT

02

UNIDADES

2. OBJETIVO
O objetivo específico deste documento é subsidiar e orientar à realização do Certame
Licitatório visando a aquisição de autoclaves para atender as necessidades das Unidades de
Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações contidas neste
Termo de Referência.
Este documento foi elaborado a luz da lei 8.666/93, como peça integrante e
indissociável de um procedimento licitatório.
3. JUSTIFICATIVA
Trata-se de uma previsão de aquisição de equipamentos necessários para que o Município
possa realizar suas atividades de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)
que procuram atendimento nas unidades de saúde do município.
Cabe considerar que os itens contidos no termo sofrem processo de desgastes e diante
disso, faz-se necessária a substituição dos equipamentos para o melhor desempenho das
atividades odontológicas no município.
Evidencia-se através deste termo de referência a necessidade e a legalidade de tal
contratação. Cuja falta desses materiais podem acarretar interrupções constantes nos
tratamentos odontológicos, o que afeta a qualidade de vida dos usuários e a credibilidade do
serviço do sistema de saúde como um todo.
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4. ORÇAMENTO
A despesa decorrente da aquisição do objeto do presente certame obteve preços
cotados através do site www.bancodeprecos.com.br, conforme relatório de cotação anexo e
correrá a conta de dotações do orçamento do exercício de 2021 e terá a seguinte classificação
orçamentária:
4.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade: 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Atividade: 1261 – Estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na
atenção primária à saúde e na atenção especializada – Portaria 3391
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 14

Ação: 1071– Estruturação das Unidades de Atenção Básica em Saúde
Elemento de despesa: 4.4.9.0.52.00.00 – Equipamentos e Material permanente
Fonte de Recursos: 02
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9 Atestado ou declaração de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando aptidão para desempenho
das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação;
9 Apresentar comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa participante
da licitação, Alvará de Funcionamento, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado;
9 Certificado de Registro dos equipamentos no Ministério da Saúde/Anvisa ou INMETRO
ou comprovação de sua isenção por meio de publicação no Diário Oficial da União ou
Resolução específica;
9 Declaração de assistência técnica ou representação técnica especializada, que é apta
a prestação de serviços e instalação dos equipamentos licitados, responsável pela
garantia do equipamento, sem custos ao município durante o prazo mínimo de 12
meses de garantia do equipamento.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, a contratada ainda deverá:
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6.1 - DA CONTRATADA
9 Os equipamentos listados acima, devem ser entregues no Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Saúde, situado na Rua Vital Rodrigues da Mata, S/N – Centro, embalado,
sem inadequação de conteúdo, identificado, acompanhados da documentação fiscal,
em duas vias, com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal
apresentados em unidades individualizada;
9 A entrega dos itens deverá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o
recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratante, respeitando o prazo
exigido;
9 O transporte deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a
identidade, qualidade, integridade dos mesmos, arcando com todas as despesas
diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem
qualquer ônus para o município;
9 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, o objeto com avarias ou defeitos;
9 A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita no equipamento até o final da
garantia.
9 Comunicar ao Município a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção
9 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao
Município ou a terceiros.
6.2 – DO CONTRATANTE
9 Acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens solicitados.
9 Recusar caso o(s) equipamento (s) não esteja (AM) de acordo com o especificado
neste termo.
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.
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9 Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.
7. VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2021, podendo, por
interesse do Fundo Municipal de Saúde de Ibipitanga/BA, ser prorrogado por períodos
sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, da Lei n°
8.666, de 1993.

8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e execução do contrato serão realizadas por profissional 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.

Eugênia Samira Rocha Souza
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n° 02/2021

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERIBAXDR9KOFPY+RB9//ZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
22 de Outubro de 2021
134 - Ano VIII - Nº 2115

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 IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
033-2021

A
(nome
da
empresa)
............................................................................
CNPJ,
nº..............................., com sede à .................................................., declara, sob as penas da
lei, que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por
menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
033-2021

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) DECLARA sob as penas da lei que é Microempresa – ME ou Empresa
de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso, na forma da Lei Complementar Federal Nº
123/2006.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
033-2021

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________,

CPF

_______________________

DECLARA

para

fins

de

cumprimento do Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades
legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 que atende plenamente os
requisitos de habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
033-2021

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 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.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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Aviso de Licitação- PREGÃO ELETRÔNICO nº 034-2021-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 0342021-PE, do tipo menor: MENOR PREÇO POR ITEM, realizado através
Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº
011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é aquisição de triturador de galhos e
troncos, acionado e transportado por trator agrícola, para trituração de resíduos
provenientes da poda de árvores, limpeza de jardins, desbastes de plantas,
entre outros. Horário, Data de Recebimento das propostas: a partir do dia
22/10/2021 a 10/11/2021 até as 08h30min horas, Sessão: às 09h30min do dia
10/11/2021 (horários de Brasília/DF), no site http://www.licitacoes-e.com.br.
Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.com.br ou na
sede
desta
Prefeitura.
Informações:
(77)
3674-2202
ou
cpl.ibipitanga@gmail.com.
Ibipitanga/BA, 21 de outubro de 2021.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
- Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
IBIPITANGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2021
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2021-PE
SÍNTESE DO OBJETO
Aquisição de triturador de galhos e troncos, acionado e
transportado por trator agrícola, para trituração de
resíduos provenientes da poda de árvores, limpeza de
jardins, desbastes de plantas, entre outros.
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2021

INFORMAÇÕES GERAIS
1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021-PE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações
e pela Pregoeira devidamente nomeado pelo Decreto n° 011/2021, situada na Avenida
Clériston Andrade, 815, Centro- Ibipitanga/BA- CEP 46.540-000, realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pelas Leis Complementares nº 147/14 e 155/2016,
aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital.
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e
8.666/93 e alterações.
3. Unidades Interessadas
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO: POR ITEM
5. Objeto
Aquisição de triturador de galhos e troncos, acionado e transportado por trator agrícola, para
trituração de resíduos provenientes da poda de árvores, limpeza de jardins, desbastes de
plantas, entre outros.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a) Recebimento das propostas: a partir do 22/10/2021 a 10/11/2021 até às 08:30 horas.
b) Abertura das propostas 10/11/2021 às 09h:00min.
c) Início da sessão de disputa de preços 10/11/2021 às 09h:30min.
d) O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento
e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa. (horários de Brasília/DF).
Local: www.licitacoes-e.com.br - sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil.
7. Dotações orçamentárias – Anexo 1 – Minuta do Contrato
8. O Prazo de execução dar-se-á do dia da assinatura até 00 de xxxxx de 0000.
9. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Ibipitanga na Avenida Cleriston Andrade, 815, Centro,
Ibipitanga/BA, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo endereço eletrônico: cpl.ibipitanga@gmail.com e
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www.licitacoes-e.com.br.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
Pregoeira

10. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
10.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação e que estejam com credenciamento regular no
provedor do sistema eletrônico – e Banco do Brasil S.A.
10.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
10.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
10.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
10.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
10.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
10.3.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação;
10.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
10.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
10.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49;
10.4.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo
que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
11. CREDENCIAMENTO
11.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão
Eletrônico deverão dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, obtidas
junto às agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País.
11.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.
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11.3 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
11.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no
capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, acrescentar as
expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas
abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.
12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos neste
instrumento convocatório, momento anterior a abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
12.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
12.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
12.4. Até o momento limite para envio da proposta e documentos de habilitação, os
licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema;
12.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
12.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
13.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data
e horário marcados para abertura da proposta, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
13.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
13.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
13.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
13.5. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
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13.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, o preço total do lote e o valor individual dos itens.
13.6.1 As empresas participantes do processo licitatório deverão indicar na proposta de
preços a marca, o modelo, a referência e o fabricante dos equipamentos cotados;
13.6.2. As empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar juntamente
com a proposta, catálogo, manual ou impressos da internet para subsidiar a análise das
especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere a
cada impresso.
13.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
13.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens.
13.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
14. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DOS LANCES
14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
14.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo Descritivo.
14.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
14.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
14.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
14.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
14.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a
Pregoeira e os licitantes.
14.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
14.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote/item.
14.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
14.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
14.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de R$ 100,00 (cem) reais.
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14.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
14.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
lance final e fechado.
14.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
14.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
14.12.1
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
14.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará
os lances segundo a ordem crescente de valores.
14.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
14.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.
14.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
14.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
14.17. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.
14.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
14.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
14.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
14.21. Em relação a lotes não exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
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microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
2006.
14.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
14.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
14.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
14.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
14.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação
ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
14.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
14.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
14.28.1.

no pais;

14.28.2.

por empresas brasileiras;

14.28.3.
por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
14.28.4.
por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
14.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
14.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
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14.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
14.30.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
14.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.
15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
15.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação
ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
15.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
15.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
15.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita;
15.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
15.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02
(duas), sob pena de não aceitação da proposta.
15.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela
Pregoeira.
15.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio
e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
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15.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
15.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
15.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
15.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
15.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
15.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
15.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
16. DA HABILITAÇÃO
16.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI.
e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
f) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
16.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
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b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/16/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 11643;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida através do site, para
empresa que tem sua sede e domicílio no Estado da Bahia, http://www.sefaz.ba.gov.br
*Se a empresa tiver sede em outro estado emitir a certidão no órgão respectivo.
f) Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
16.3.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
16.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente,
(incluindo Termo de Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta.
b) Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei nº 16.317/166 – “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.
c) 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.
d) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou
de outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido
pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela
confecção do documento, atualizada.
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e) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED),
deverão comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de
autenticação;
f) Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório da Vara
Cível da Comarca da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 30 (trinta)
dias;
g) Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado,
integralizado e registrado na Junta Comercial (JUCEB), podendo ser atualizado de acordo
com o previsto no Art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/163.
16.4. Qualificação Técnica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Atestado ou declaração de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em papel timbrado, comprovando aptidão para desempenho das
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação.
b) Alvará de Funcionamento.

16.6. DEVERÃO
SER
ENCAMINHADAS,
TAMBÉM,
AS
DECLARAÇÕES
COMPLEMENTARES CITADAS ABAIXO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO:
16.6.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
16.6.2. Que não emprega menor de dezoito anos ou a realização de qualquer trabalho por
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
16.6.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar
DECLARAÇÃO de acordo com o modelo estabelecido no Anexo deste Edital.
16.6.4. Declaração de desimpedimento de licitar.
16.6.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não
atender às exigências para habilitação, a Pregoeira examinará as propostas ou os lances
subsequentes, verificando sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, na ordem de
classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda o Edital. Nesta hipótese, a pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.
16.6.6. Se o licitante não atender ao chamamento referendado no item anterior será
INABILITADO/DESCLASSIFICADO, ressalvado o tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006.
16.6.7. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
16.6.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
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16.6.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação.
16.6.10.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
16.6.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.6.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
16.6.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
16.6.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital
16.6.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
16.6.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
16.6.17. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico
17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
17.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e
deverá:
17.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
17.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento, endereço físico e eletrônico, telefones para contato, e indicação
do(s) representantes aptos para assinatura dos futuros instrumentos contratuais.
17.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
17.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, vinculam
a Contratada.
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17.3. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que:
a) o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega;
b) o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento
definitivo do produto e diante da nota fiscal e da comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista;
c) os produtos deverão ser entregues, no prazo de até 15 (quinze) dias, e em casos
excepcionais a entrega deverá ocorre antes deste prazo;
d) que o objeto cotado atendem plenamente as especificações estabelecidas neste edital;
e) conhece e cumprirá os termos do edital, integralmente, e deverá ser apresentada na
forma do Anexo II deste instrumento.
17.4. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste Edital.
17.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
17.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
17.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
17.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
17.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
17.9. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
17.10. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda que os
equipamentos deverão atender todas as especificações constantes do Anexo II deste
Edital.
17.11. Os PREÇOS deverão ser cotados em moeda corrente nacional e em no MÁXIMO
EM DUAS CASAS DECIMAIS.
17.12. Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os lances:
a) que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou a legislação aplicável;
b) que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições
estabelecidas neste Edital;
c) que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
d) as que informarem em sua proposta ou documentos anexos quaisquer elementos que
identifiquem a empresa licitante, violando o sigilo da proposta.
18. DOS RECURSOS
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18.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
18.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
18.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
18.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
18.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
18.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
18.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
19. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
19.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
19.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
19.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.
19.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
19.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda,
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
19.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
cadastrais contidos nos sistema/plataforma de licitações eletrônicas, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
20. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
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20.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

21. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
21.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de
vigência da contratação é da data de assinatura até 00 de xxxxxx de 0000, podendo ser
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
21.1.1. A adjudicatária terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
21.1.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
21.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
22. DO PREÇO
22.1. Os preços ofertados poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos e nos
limites previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.648/98.
23. DA ENTREGA
23.1. - Deverá ser entregue, impreterivelmente, no prazo de até 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da ordem de fornecimento, no Setor de Compras, ou em local
indicado pela administração municipal.
5.2 – A ordem de fornecimento será emitida pelo setor de compras deste Município.
24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1 - DA CONTRATADA:
24.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
24.1.2 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento
pelo órgão interessado;
24.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que
prejudique a execução do contrato.
24.1.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
24.1.5 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura
venha a sofrer em seu contrato social;
24.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega
do objeto deste Contrato.
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24.2 – DA CONTRATANTE:
24.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, às obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
24.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
24.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas na entrega dos materiais para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;
24.2.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o equipamento entregue em
desacordo com o Contrato;
25. DO PAGAMENTO
25.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado pela prefeitura municipal no
prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos e o devido atesto da nota
fiscal/fatura, emitida em nome da CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas no
contrato.
25.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
25.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
25.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
25.5. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
25.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
25.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
25.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação.
24.9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente.
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25.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
25.10.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
25.11. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a contratante deverá cumprir a
ordem de fornecimento, mesmo estando o Município em débito para com a Contratada, até
o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão
contratual.
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
26.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
26.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
26.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais
números 8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
26.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
26.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
26.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
26.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar
e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos
nas disposições legais citada.
26.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para
aplicar a punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
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27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
27.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
27.2. A impugnação poderá ser encaminhada por forma eletrônica, pelo e-mail
cpl.ibipitanga@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do setor de
licitações e contratos desta Prefeitura, devendo ser recepcionada até o término do horário
de funcionamento do setor de licitações e contratos (no horário das 08h:00 às 12h:00
horas e das 14h:00 às 17h:00 horas, de segunda a quinta-feira e das 08h:00 às 12h:00
horas na sexta-feira)
27.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de um dia útil.
27.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
27.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.
27.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
27.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
27.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
27.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário pela Pregoeira.
28.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
28.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
28.4. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Administração Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
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28.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
28.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
28.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
28.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
28.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos
http://www.ibipitanga.ba.gov.br/diarioOficial e www.licitacoes-e.com.br e também poderão
ser lidos e/ou obtidos no endereço do setor de licitações, nos dias úteis, no horário de
expediente, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
28.11. A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
salvo se prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente,
dada continuidade do fornecimento;
28.12. Os documentos exigidos para habilitação, deverão ser apresentados pelo o licitante
detentor da melhor oferta por lote, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas do
encerramento da etapa de lances da sessão pública, bem como como sua proposta escrita
consignando o preço unitário e preço total de item e valor total do lote. (Em seguida
encaminhar a documentação física pelos Correios, apresentando número para rastreio).
28.13. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Minuta do Contrato;
Modelo de Proposta de Preços;
Termo Descritivo;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do
Edital.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar

Ibipitanga/BA, 11 de OUTUBRO de 2021.
Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 110/2021
Pregão Eletrônico n° 034/2021
Contrato nº 00/0000
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, nº 815, Centro, IbipitangaBA, inscrita no CNPJ sob Nº. 13.781.364/0001-06, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal Sr. Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº
000000000-00, RG nº 00000000, XXX/XX, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no
CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00, com sede na Xxx Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx,
Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) Xxxxx Xxxxx Xxxxx,
portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX e inscrito(a) no CPF sob o
nº 000.000.000-00,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade XXXXXXX XX,
CEP:0000000, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam nesta ato, o presente contrato, na forma e condições que se
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto é aquisição de triturador de galhos e troncos,
acionado e transportado por trator agrícola, para trituração de resíduos provenientes da
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poda de árvores, limpeza de jardins, desbastes de plantas, entre outros, conforme Edital
do Pregão Eletrônico Nº. 034-2021 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço Por Item, em obediência ao Edital do
Pregão Eletrônico N° 034-2021 e seus Anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – O presente contrato terá vigência da data de assinatura deste instrumento até o dia
31 de dezembro de 2021.
3.2 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
podendo ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada
continuidade do fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), amortizável de acordo com nota fiscal.
Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, encargos sociais e trabalhistas, entre outros para a entrega.
4.2 - O pagamento equivale a aquisição do item 00, especificados no processo licitatório,
de acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão
Eletrônico nº. 034-2021.
4.3 O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado pela no prazo de até 30 (trinta)
dias após a entrega dos bens e o devido atesto da nota fiscal/fatura, emitida em nome da
CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas no contrato.
4.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no
todo ou em parte, a tramitação da nota fiscal/fatura será suspensa para que a
CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado.
4.5 O preço a ser pago à CONTRATADA será fixo e irreajustável, incluindo todas as
despesas tais como: as correspondentes à mão-de-obra, tributos, emolumentos, seguros inclusive contra acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer
natureza, salvo reajustes derivados de acordo entre as partes e visando a recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do Art. 65, II, "d", Lei n° 8.666.
4.6 Não será aceito cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo
se alterado ou criado após a data do presente instrumento e que venha expressamente a
incidir sobre o objeto do contrato, na forma da lei.
4.7 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela
CONTRATADA, que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, mediante
ordem de serviço.
4.8 – O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e
Município).
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 - As despesas do objeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade: 02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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Atividade: 1195 – Equipamentos p/ Secretaria de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.52.00.0 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos: 00

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 – DA CONTRATADA:
6.1.1. Entrega dos bens, conforme edital;
6.1.2. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais;
6.1.3. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e horário,
aos equipamentos, bem como aos registros e documentos de natureza contábil,
trabalhista, social e tributária;
6.1.4. Zelar pelas condições plenas de segurança, na forma prescrita pelas normais legais
técnicas específicas;
6.1.5. Indicar preposto e responsável técnico, aceito pela Administração, para representálos na execução dos serviços, nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.666;
6.1.6. Responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados à União, Estado e
Município, ou a terceiros, comprometendo-se a acatar as Leis e Regulamentos, quer
existentes, quer futuros;
6.1.7. Observar todas as normas gerais técnicas, obrigando-se a fornecer assistência
técnica

ou

representação

técnica

especializada,

responsável

pela

garantia

do

equipamento, sem custos ao município, durante o prazo mínimo de 12 meses.
6.1.8. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das
obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
6.1.9. Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou a terceiros,
durante a execução dos serviços, quer sejam praticados pela empresa contratante, seus
prepostos e/ou subcontratados;
6.1.10. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, bem
como todas as observações impostas no Termo de Referência e no Edital que rege o
presente procedimento.
6.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.

6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1. Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer no
contrato.
6.2.2. Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
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6.2.3. Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusandoas quando inexatas ou incorretas.
6.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos serviços objeto do contrato.
6.2.5. Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços, de forma
parcial e/ou total, bem como, solicitar a substituição dos produtos recebidos sempre que
houver descumprimento as normas pré-estabelecidas em contrato.
6.2.6 - Informar a contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento e
exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES E PENALIDADES
7.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

7.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento
inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que
não acarretem prejuízos graves ao município.
7.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais
números 8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa
em processo administrativo.
7.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o
contrato;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimento não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

7.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
7.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
7.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citada.
7.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
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punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente
para aplicar a punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
8.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
8.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93
CLÁUSULA NONA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO
9.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na
forma do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico n. 0342021 e adjudicado á Empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de
publicação previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS:
12.1 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução
deste Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor ou da Administração,
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
12.2 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela administração pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Macaúbas ,
Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de
igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. ______________________________

2. ___________________________

CPF:____________________________

CPF:_________________________
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
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A PREGOEIRA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
034-2021

Objeto: Aquisição de triturador de galhos e troncos, acionado e transportado por trator
agrícola, para trituração de resíduos provenientes da poda de árvores, limpeza de jardins,
desbastes de plantas, entre outros.

Dados a constar na proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/fax
E-mail
Banco/Agencia/Conta Corrente
Cidade
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Telefones (Fixo e celular) do representante Legal

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT

01

Triturador de galhos, arbustos, folhas, novo,
Modelo PTU 150 T; com capacidade de
trituração de até 4,5” (10cm) de diâmetro.
Acionado e transportado por trator
agrícola com potência necessária de 30
a 60 HP. Cardam agrícola especial.
Sistema de corte a tambor balanceado
dinamicamente, trava de segurança, com
02 lâminas de trituração reversíveis, tipo
dois fios e reafiáveis montadas a 180° entre
si, 01 (uma) contra faca fixa e regulável,
confeccionada em aço especial. Câmara de
corte com fácil acesso e amortecer para
abertura. Duto de descarga giratório de
360°, com dimensões de 135 mm x 215
mm e altura do solo 1.800 mm, com
defletor ajustável na extremidade, com
soprador integrado, Chassi com pés de

01

Marca
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apoio, acoplado aos três pontos do
trator agrícola. Peso operacional do
equipamento aproximadamente 185 quilos.

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,
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, e firme e concreta, não nos
cabendo desistência apos a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6o, da Lei n°.
8.666/93 com suas alterações.

Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Aquisição de Triturador de galhos e troncos, acionado e transportado por trator agrícola,
para trituração de resíduos provenientes da poda de árvores, limpeza de jardins, desbastes
de plantas, entre outros.
1.1 Descrição do Produto
ITEM

01

DESCRIÇÃO
Triturador de galhos, arbustos, folhas, novo, Modelo PTU
150 T; com capacidade de trituração de até 4,5” (10cm) de
diâmetro. Acionado e transportado por trator agrícola
com potência necessária de 30 a 60 HP. Cardam
agrícola especial. Sistema de corte a tambor balanceado
dinamicamente, trava de segurança, com 02 lâminas de
trituração reversíveis, tipo dois fios e reafiáveis montadas a
180° entre si, 01 (uma) contra faca fixa e regulável,
confeccionada em aço especial. Câmara de corte com fácil
acesso e amortecer para abertura. Duto de descarga
giratório de 360°, com dimensões de 135 mm x 215 mm
e altura do solo 1.800 mm, com defletor ajustável na
extremidade, com soprador integrado, Chassi com pés
de apoio, acoplado aos três pontos do trator agrícola.
Peso operacional do equipamento aproximadamente 185
quilos.

QUANT

01

3. JUSTIFICATIVA
A aquisição de um triturador de galhos e troncos faz-se necessária para reduzir o
volumoso material de poda gerada no município de Ibipitanga-BA. Os galhos, troncos de
podas de árvores e restos vegetais serão picadas e utilizados em composteiras, como
adubos orgânicos e acabamento de jardins e canteiros, proporcionando a utilização local
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dos resíduos de poda, evitando o transporte do material orgânico para longas distâncias
com gasto de combustível e a deposição do material em solo gerando impacto ambiental.
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4. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
A despesa decorrente da aquisição do objeto do presente certame obteve preços cotados
através do site www.bancodeprecos.com.br, conforme relatório de cotação anexo e correrá a
conta de dotações do orçamento do exercício de 2021 e terá a seguinte classificação
orçamentária:

4.1 Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Atividade: 1195 – Equipamentos p/ Secretaria de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.52.00.0 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos: 00

5. PRAZO DE ENTREGA:
5.1 - Deverá ser entregue, impreterivelmente, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da ordem de fornecimento, no Setor de Compras, ou em local indicado pela
administração municipal.
5.2 – A ordem de fornecimento será emitida pelo setor de compras deste Município.
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
6.1 O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor ou Comissão responsável pela
aceitação do objeto desta licitação.
6.2 Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a
matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da contratante responsável pelo
recebimento;
O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá
de análise dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a qualidade e atendimento a todas
as especificações contidas neste termo de referência para aceitação definitiva;
O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias
contados da data de entrega do objeto;
O objeto, executado em desacordo com as especificações, contendo vícios, defeitos,
incorreções ou divergências da proposta deverá ser objeto de revisão em até 07 (sete) dias
úteis, contados a partir da comunicação feita pela contratante;
6.3 Entregue o objeto desta licitação, a prefeitura deverá recebê-lo:
6.3.1 Por servidor ou comissão responsável, desde que:
6.3.2 A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
6.3.3 O prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o solicitado;
6.3.4 A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
6.3.5 A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora.
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7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado pela no prazo de até 30 (trinta) dias
após a entrega dos bens e o devido atesto da nota fiscal/fatura, emitida em nome da
CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas no contrato.
7.2 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo
ou em parte, a tramitação da nota fiscal/fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome
as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada para efeito de
pagamento a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
7.3 O preço a ser pago à CONTRATADA será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas
tais como: as correspondentes à mão-de-obra, tributos, emolumentos, seguros - inclusive
contra acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza, salvo
reajustes derivados de acordo entre as partes e visando a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro, nos termos do Art. 65, II, "d", Lei n° 8.666.
7.4 Não será aceito cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se
alterado ou criado após a data do presente instrumento e que venha expressamente a incidir
sobre o objeto do contrato, na forma da lei. 7.5 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE
pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não tenham sido prévia e
expressamente autorizados, mediante ordem de serviço.
8. DEVERES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
8.1 – Da Contratante:
8.1.1. Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer no
contrato.
8.1.2. Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
8.2.3. Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as
quando inexatas ou incorretas.
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos serviços objeto do contrato.
8.1.5. Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços, de forma parcial
e/ou total, bem como, solicitar a substituição dos produtos recebidos sempre que houver
descumprimento as normas pré-estabelecidas em contrato.
8.1.8 - Informar a contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento e
exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
8.2 Da Contratada:
8.2.1. Entrega dos bens, conforme edital;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERIBAXDR9KOFPY+RB9//ZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
22 de Outubro de 2021
170 - Ano VIII - Nº 2115

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
8.2.2. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais; 8.2.3. Permitir
aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e horário, aos equipamentos,
bem como aos registros e documentos de natureza contábil, trabalhista, social e tributária;
8.2.4. Zelar pelas condições plenas de segurança, na forma prescrita pelas normais legais
técnicas específicas;
8.2.5. Indicar preposto e responsável técnico, aceito pela Administração, para representá-los
na execução dos serviços, nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.666;
8.2.6. Responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados à União, Estado e
Município, ou a terceiros, comprometendo-se a acatar as Leis e Regulamentos, quer
existentes, quer futuros;
8.2.7. Observar todas as normas gerais técnicas, obrigando-se a fornecer assistência técnica
ou representação técnica especializada, responsável pela garantia do equipamento, sem
custos ao município, durante o prazo mínimo de 12 meses.
8.2.8. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das
obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
8.2.9. Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou a terceiros,
durante a execução dos serviços, quer sejam praticados pela empresa contratante, seus
prepostos e/ou subcontratados;
8.2.10. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, bem como todas as
observações impostas no Termo de Referência e no Edital que rege o presente procedimento.
8.2.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.
9. VIGÊNCIA CONTRATUAL
O fornecimento do objeto referente a esta licitação dar-se-á do dia da assinatura do contrato
até 31.12.2021. A vigência poderá ser prorrogada com base no art. 57 da Lei nº 8.666/93.
9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão realizados conforme designado no
Decreto nº 140/2021 de 08 de fevereiro de 2021.

Cristiano Santana Béu
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 19/2021
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
034-2021

A
(nome
da
empresa)
............................................................................
CNPJ,
nº..............................., com sede à .................................................., declara, sob as penas da
lei, que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por
menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
034-2021

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) DECLARA sob as penas da lei que é Microempresa – ME ou Empresa
de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso, na forma da Lei Complementar Federal Nº
123/2006.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
034-2021

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________,

CPF

_______________________

DECLARA

para

fins

de

cumprimento do Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades
legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 que atende plenamente os
requisitos de habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
034-2021

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 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.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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