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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 ELETRÔNICO nº 005-2022-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 0052022-PE, do tipo menor: MENOR PREÇO POR LOTE, realizado através
Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Decreto
n° 005, DE 05 de janeiro de 2022, cujo objeto é contratação de empresa na
prestação de serviços para o fornecimento de materiais gráficos, com
atendimento sob demanda, desta Prefeitura e Secretarias Municipais, pelo
período de 12(doze) meses. Horário, Data de Recebimento das propostas: a
partir do dia 15/03/2022 a 25/03/2022 até as 08h30min horas, Sessão: às
09h15min do dia 25/03/2022 (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, 11 de março de 2022.
Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
3 - Ano IX - Nº 2289

Ibipitanga

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
IBIPITANGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2022-PE
SÍNTESE DO OBJETO
Contratação de empresa na prestação de serviços para o
fornecimento de materiais gráficos, com atendimento sob
demanda, desta Prefeitura e Secretarias Municipais, pelo período
de 12(doze) meses.

2022
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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
INFORMAÇÕES GERAIS
1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2022-PE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações
e pela Pregoeira devidamente nomeado pelo Decreto n° 005, DE 05 de janeiro de 2022,
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 lote, 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 Infraestrutura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de
Finanças, Secretaria Municipal de Ação Social, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Secretaria Municipal de Agricultura.
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO:POR LOTE
5. Objeto
Contratação de empresa na prestação de serviços para o fornecimento de materiais gráficos,
com atendimento sob demanda, desta Prefeitura e Secretarias Municipais, pelo período de
12(doze) meses.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a)Recebimento das propostas: a partir do 15/03/2022 a 25/03/2022 até às 08:30 horas.
b)Abertura das propostas 25/03/2022 às 08h:45min.
c) Início da sessão de disputa de preços 25/03/2022 às 09h:15min
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 nº123/2006 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.
13.7. 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.
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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.
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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
8 - Ano IX - Nº 2289

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
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.
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.
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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;
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
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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.
15.6. 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;
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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 provema 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
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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)

No mínimo 01 (um) atestado de qualificação técnica, em nome da empresa licitante,

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa
licitante

executou

o

serviço

satisfatoriamente

compatível em característica, com o objeto da presente 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, 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
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;
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b) o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento
definitivo do serviços e diante da nota fiscal e da comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista;
c) os serviços deverão ser fornecidos, no prazo de até 05 (cinco) dias, e em casos
excepcionais os serviços 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
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.
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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.
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 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável na
forma do art. 57, Inciso II, da Lei n° 8.666/93.
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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 serviços deverão ser entregues, conforme ordem de serviços.
23.2 - Os serviços licitados deverão ser entregues nas secretaria solicitantes.
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 serviço do objeto deste
Contrato.

24.1.7-

Fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações

contidas;
24.1.8-

Pelo não cumprimento deste item, o bem será tido como não entregue,

aplicando-se as sanções adiante estipuladas para o caso de inadimplemento;
24.1.9-

Substituir, no prazo de 3 (três) dias qualquer bem que apresente defeito

ou por manuseio inadequado no transporte;
24.1.10-

Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que

os produtos não atenderem as condições do edital;
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24.1.11-

Cumprir rigorosamente o prazo de entrega, e se for o caso a substituição

dos produtos;
24.1.12-

Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou

indiretamente, sobre os produtos vendidos;
24.1.13-

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;
24.1.14-

Comunicar

à

Prefeitura,

imediatamente,

qualquer

ocorrência

ou

anormalidade que venha interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente
licitação;
24.1-15- Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados,
diretamente à Prefeitura Municipal de Ibipitanga ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo
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 - A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores
públicos designadas pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006,
de 05 de janeiro de 2022 a qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência a administração municipal;
24.2.3.1- 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
24.2.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o equipamento entregue em
desacordo com o Contrato;

24.2.5-

Receber o objeto desta licitação de acordo com as especificações

contidas;
25.2.6-

Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta licitação;

25.2.7-

Aplicar a empresa vencedora penalidades, quando for o caso;

25.2.8-

Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada,

necessária à perfeita execução do contrato;
25.2.9-

Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da

Nota Fiscal no setor competente;
25.2.10-

Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
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25.2.11-

Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos

em que forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção;
25.2.12- Informar a contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o
recebimento e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
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 serviços 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.
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
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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
fornecimentonão 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 outrosilícitos 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.
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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.
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.
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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 global, 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, 07 de março de 2022.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 017/2022
Pregão Eletrônico n° 005/2022
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 XxxxxXxxxxXxxxx, inscrita no CNPJ sob n°
00.000.000/0000-00, com sede na XxxXxxxxXxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP:
00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) XxxxxXxxxxXxxxx, 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 contratação de empresa na prestação de
serviços para o fornecimento de materiais gráficos, com atendimento sob demanda, desta
Prefeitura e Secretarias Municipais, pelo período de 12(doze) meses, conforme Edital do
Pregão Eletrônico Nº. 005-2022 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
Eletrônico N° 005-2022 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, I nciso II, da Lei 8.666/93, com
as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade
do fornecimento dos serviços.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx), 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 dos serviços.
4.2 - O pagamento equivale serviços do lote 00, especificados no processo licitatório, de
acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Eletrônico
nº. 005-2022.
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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
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2017 – Manutenção da Secretaria de Administração

00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2317 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação

01

2091 - Manutenção da Educação Infantil

01/15/04

2092 – Manutenção do Ensino Fundamental

01/15/04

2094 - Manutenção da Educação Infantil – FUNDEB 30%

19

2096 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%

19

2098 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE

01

2099 – Programa Dinheiro Direto na Escola

15

2101 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

01

2103 – Manutenção da Educação Especial

01

2117 – Comemoração de Festividades

00

2211 – Manutenção do Desporto Amador

00

2305 – Manutenção do Conselho Municipal de Educação

01

2315 – Manutenção do Conselho do FUNDEB

01

2316 – Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

01
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UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2065 - Gestão das Ações da Atenção Básica - Primária

02/14

2066 - Gestão das Ações de Vigilância Sanitária
2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde

02/14

2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
2192 – Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –

02/14

02

02/14

SAMU 192

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2057 – Manutenção do FMAS

00

2285- Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro
Único
2294 – Programas de Assistência Social – FNAS

29
29

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2123 – Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo

00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2142 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2161 – Manutenção da Secretaria de Agricultura
00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2020 – Manutenção da Secretaria de Finanças

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 - 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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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 serviço do objeto deste
Contrato.
6.1.7. Fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações contidas;
6.1.8. Pelo não cumprimento deste item, o bem será tido como não entregue, aplicando-se as
sanções adiante estipuladas para o caso de inadimplemento;
6.1.9. Substituir, no prazo de 3 (três) dias qualquer bem que apresente defeito ou por
manuseio inadequado no transporte;
6.1.10. Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos
não atenderem as condições do edital;
6.1.11. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega, e se for o caso a substituição dos produtos;
6.1.12. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre
os produtos vendidos;
6.1.13. 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;
6.1.14. Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que
venha interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação;
6.1-15- Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente
à Prefeitura Municipal de Ibipitanga ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, às obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2. Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
6.2.3. A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos
designadas pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro
de 2022 a qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência a administração municipal;
6.2.4. 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
6.2.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o equipamento entregue em desacordo
com o Contrato;
6.2.7. Receber o objeto desta licitação de acordo com as especificações contidas;
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6.2.8. Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta licitação;
6.2.9. Aplicar a empresa vencedora penalidades, quando for o caso;
6.2.10. Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do contrato;
6.2.11. Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal
no setor competente;
6.2.12. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
6.2.13. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem
exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção;
6.2.14. 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.
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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 Eletrônico n. 0052022 e adjudicado á Empresa XxxxxXxxxxXxxxx.
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. ______________________________
CPF:____________________________

2. ___________________________
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
005-2022

Objeto: Contratação de empresa na prestação de serviços para o fornecimento de materiais
gráficos, com atendimento sob demanda, desta Prefeitura e Secretarias Municipais, pelo
período de 12(doze) meses.

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

LOTE 01 – ADESIVO, BANNER E PLOTAGEM
Item
Nº

UNID.

1

m²

2

UNID.

Discriminação dos itens
Adesivo com impressão digital
Vinil 010, auto colante, com
impressão digital alta definição,
formato de acordo a necessidade
do contratante.
Banner Dimensões 1,20x80 CM,
lona 380g acabamento com
bastão, ponteira de plástico e
cordão.

Quant.

Valor
Unitário

200

95
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3

UNID.

4

UNID.

5

M²

6

UNID.

Banner Dimensões 1m x 1,50m,
lona 380g acabamento com
bastão, ponteira de plástico e
cordão.
Faixa- formato 3mx60 cm, lona
380g, imp. Digital, acabamento
com bastão, ponteira de plástico
e cordão. A ser entregue de
acordo a necessidade da
contratante.
Impressão digital em Lona - Lona
Sansuy 380g com impressão
digital em alta definição com ilhós
e instalação por conta da
contratada, formato de acordo a
necessidade do contratante.
Plotagem de veículos com
adesivos em vinil (confecção e
aplicação de recorte eletrônico
em vinil de acordo com o manual
de identidade visual da
Contratante).
VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$

110

72

40

20

LOTE 02 – AGENDA, BOLETINS E DIÁRIOS DE CLASSE
Item
Nº

UNID.

1

UNID.

2

und

3

UNID.

4

UNID.

Discriminação dos itens
Agenda dimensões: 18x27 cm,
capa dura, espiral, impressão em
cores, com 180 folhas 1x1, em
média 28 páginas diferente.
Boletim Escolar - formato 21x30,
em papel couchê 150 gramas,
4x4 cores, com 2 dobras. A ser
entregue tiragem com 1000
unidades.
Caderno Pedagógico dimensões:
21x29,7, capa dura, espiral e
capa de pvc impressão em cores,
com 200 folhas 1x1, em média
30 páginas diferentes.
Diários de classe Ensino
Fundamental I - Capa papel 50
couchê 250g, miolo papel sulfite
75 gramas, 1 x 1 cor, formato 21
x 29 cm, com mínimo de 50
folhas com espiral e capa pvc.
Conforme modelo apresentado
pela contratante.

Quant.

VALOR
UNITÁRIO

200

4000

400

100

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valor
Total

Terça-feira
15 de Março de 2022
30 - Ano IX - Nº 2289

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

5

UNID.

6

UNID.

7

UNID.

8

UNID.

9

UNID.

Diários de classe Ensino
Fundamental II - Frequência Capa papel couchê 250g, miolo
papel sulfite 75 gramas, 1 x 1 cor,
formato 21x 29 cm, com mínimo
de 100 folhas com espiral e capa
PVC. Conforme modelo
apresentado pela contratante.
Diários de classe Ensino
Fundamental II - Rendimento Capa papel couchê 250g, miolo
papel sulfite 75 gramas, 1 x 1 cor,
formato 21x 29 cm, com mínimo
de 50 folhas com espirale capa
PVC. Conforme modelo
apresentado pela contratante
Diário de classe Educação Infantil
- Capa papel couchê 250g, miolo
papel sulfite 75 gramas, 1 x 1 cor,
formato 21 x 29 cm, com mínimo
de 200 folhas com espiral e capa
PVC. Conforme modelo
apresentado pela contratante.
Diário de Classe Educação de
Jovens e Adultos - Capa papel
couchê 250g, miolo papel sulfite
75 gramas, 1 x 1 cor, formato 21
x 29cm, com mínimo de 150
folhas com espiral e capa PVC.
Conforme modelo apresentado
pela contratante.
Diário de Classe Educação
Especial - Capa papel couchê
250g, miolo papel sulfite 75
gramas, 1 x 1 cor, formato 21 x
29cm, com mínimo de 150 folhas
com espiral e capa PVC.
Conforme modelo apresentado
pela contratante.
VALOR TOTAL DO LOTE 2: R$

75

75

50

50

50

LOTE 03 – BLOCOS DE PAPEL, FICHAS, TALÕES
Item
Nº
1

2

UNID.

Discriminação dos itens

Bloco papel 75g, tamanho: 21 x
7cm, com100 fls numeradas,
BLOCO
picotado e grampeado, uma cor.
Pedido mínimo 10 blocos.
Bloco formato 10 x 25cm, em
BLOCO papel sulfite 75gr, impressão 1x0,
numerado, picotado e

Quant.

Valor
Unitário

2.300

2.350
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3

BLOCO

4

BLOCO

6

UNID.

7

UNID.

8

BLOCO

9

BLOCO

grampeado, com 100 folhas.
Pedido mínimo 10 blocos.
Bloco formato 14 x 21cm - em
papel sulfite 75gr, impresso na
cor azul, bloco colado com 100
folhas. Pedido mínimo 10 blocos.
Bloco formato 21 x 29 cm,em
papel sulfite 75gr, na cor branca
com impresso na cor azul, com
100 folhas 1x0. Pedido mínimo
10 blocos.
Ficha de papel - formato 210
x297mm, papel offset 75gr,
1x1cor. A ser entregue tiragem
com 1000 unidades.
Papel Timbrado - formato 210 x
297mm, papel offset 75gr, 1x0
cor. A ser entregue tiragem com
1000 unidades.
Talão 10x15 cm 2 vias - em papel
Offset 75gr, 2ª via papel
superbond 56g, 50x2 vias,
picotado, grampeado e colado.
Pedido mínimo 10 blocos.
Talão 14x21 cm 2 vias - em papel
Offset 75gr,2ª via papel
superbond 56g, 50x2 vias,
impresso na cor azul, picotado,
grampeado e colado. Pedido
mínimo 10 blocos.

2.800

2.100

2.600

8.000

950

200

Valor
Total do
Lote 03:

LOTE 04 – MATERIAL DE PAPEL COUCHÊ, PAPEL
CARTÃO E PAPEL OUTDOOR
Item
Nº

UNID.

1

UNID.

2

UNID.

3

UNID.

4

UNID.

Discriminação dos itens
Capa para carne de IPTU Papel
couchê 170g, medidas10x42cm
com vinco.
Cartazes Papel couchê brilho,
31x45 cm, 115 g/m2, cor 4/0. A
ser entregue de acordo a
necessidade da contratante
Cartazes – Impressão digital alta
definição em papel outdoor 90
g/m2. Formato 1,20x0,75cm,
pedido mínimo 10 unidades.
Cartão – formato 21x30, em

Quant.

Valor Unit

3.000

1.500

700
3.500
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5

UNID.

6

UNID.

7

UNID.

papel couchê 150 gramas, 4x4
cores, com 2 dobras. A ser
entregue tiragem com 1000
unidades.
Folder papel couchê A4, 75g/m²,4
x 4 cores, tamanho 21 x30 cm,
frente e verso. A ser entregue
tiragem com 1000 unidades.
Panfletos papel couchê 150
gramas, 4 x 4 cores, tamanho 15
x 21 cm, A ser entregue tiragem
com 1000 unidades.
Pasta Personalizada papel cartão
240g, com bolso interno,
impressão 4x0, dimensões 32c
mx44 cm aberta, 22x32 cm
fechada laminação opp brilho. A
ser entregue tiragem com 500
unidades.

4.500

11.500

5.500

Valor
Total do
Lote 04:
LOTE 05 – CARTÕES, CRACHÁS, CONVITE E
CERTIFICADO
Item
Nº

UNID.

1

UNID.

2

UNID.

3

UNID.

4

UNID.

5

UNID.

Discriminação dos itens
Cartão formato 10X7 cm, papel
offset 170g cor branca, com
impressão na cor azul. A ser
entregue tiragem com 1000
unidades.
Cartão formato 10x20 cm, papel
offset 170g branco, com
impressão 4x4 cores, frente e
verso, vincado e dobrado. A ser
entregue tiragem com 1000
unidades.
Cartão formato 14x21 cm, papel
offset 170g branco, com
impressão 4x4 cores, frente e
verso, vincado e dobrado. A ser
entregue tiragem com 1000
unidades.
Crachás de PVC - formato 54 x
86 x 0,76 mm, com cordão jacaré
com argola - A ser entregue de
acordo a necessidade da
contratante.
Crachá Credencial formato 10x14
cm -Impressão Colorida FRENTE

Quant.

Valor Unit

8.000

4.000

4.000

410

500
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6

UNID.

7

UNID.

- Papel Supremo 250gr +
Cordão.Tiragem mínima 100
unidades
Convite papel linho, uma dobra,
tamanho A4, colorido, frente e
verso, gramatura 180g. A ser
entregue de acordo a
necessidade da contratante.
Certificado papel linho, tamanho
A4, colorido, frente e verso,
gramatura 180g. A ser entregue
de acordo a necessidade da
contratante.

850

2.000

Valor total do Lote 5:
LOTE 06 – CARIMBO E ENCADERNAÇÃO
Item Nº UNID.
1

UNID

2

UNID.

3

UNID

4

UNID.

5

UNID.

Discriminação dos itens

Quant.

Carimbo automático medidas
38x14mm personalizado com
esponja.
Carimbo automático medidas
18x46mm personalizado com
esponja.
Carimbo automático medidas
60x40mm personalizado com
esponja.
Encadernação até 100 folhas,
espiral 17mm, capa transparente
PVC, contra capa preta PVC. A
Ser entregue de acordo com a
necessidade do setor.
Encadernação de 100 a 500
folhas, espiral 17mm, capa
transparente PVC, contra capa
preta PVC. A Ser entregue de
acordo com a necessidade do
setor.
Valor Total do Lote 06: R$

Valor Unit

Valor
Total

Valor Unit.

Valor
Total

100

70

20

2.000

400

LOTE 07 – ENVELOPES PERSONALIZADOS
Item Nº UNID.

1

UNID.

Discriminação dos itens

Quant.

Envelope 16x23 cm papel off set
75 g/m2, branco, tamanho ,
impressão do timbre e endereço
4x0, conforme solicitado pela
contratante. Pedido mínimo 500
unidades.

5.500
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2

UNID.

3

UNID.

4

UNID

5

UNID.

Envelope oficio papel off set,
formato 240 mmx 340 mm, 90
g/m², policromia frente e verso
(fechado). Impressão do timbre e
endereço conforme solicitado pela
contratante. Pedido mínimo 500
unidades.
Envelope duplo oficio papel off set
75 g/m2, branco, tamanho
31x42cm, impressão do timbre e
endereço 4x0, conforme solicitado
pela contratante. Pedido mínimo
500 unidades.
Envelope duplo oficio papel off set
75 g/m2, branco, tamanho
36x46cm, impressão do timbre e
endereço 4x0, conforme solicitado
pela contratante. Pedido mínimo
500 unidades.
Envelope saco – formato 370mm x
470 mm papel off set, 4/0 cores,
90 g/m², policromia frente e verso
(fechado), impressão do timbre e
endereço conforme solicitado pela
contratante Pedido mínimo 500
unidades.

10.000

4.500

1.000

1.000

Valor
Total do
Lote 07:
R$

LOTE 08 – IMPRESSÃO A LAZER
Item Nº UNID.

1

2

3

Discriminação dos itens

Impressão digital à lazer colorido:
tamanho 33X48 cm papel
UNID.
fotográfico. A ser entregue de
acordo a necessidade da
contratante.
Impressão digital lazer colorida
papel A4 comum, impressão digital
UNID. a laser colorida. A ser entregue de
acordo a necessidade da
contratante.
Impressão digital lazer
monocromática papel A4 comum,
UNID. impressão digital a laser colorida.
A ser entregue de acordo a
necessidade da contratante.

Quant.

Valor Unit

2.000

8.700

17.000
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Total do
Lote 08:
LOTE 09 – PLACAS
Item Nº UNID.

Discriminação dos itens

PLACA EXTERNA lona front 440
g, 2,5 x 80 cm, com 4x0 cores com
1
UNID.
lona impressa e estrutura de ferro
20 x20 mm. Instalação completa.
PLACA DE SINALIZAÇÃO Formato 2m x 1m, estrutura de
metalon 40 x40 mm, revestida com
2
UND.
zinco, plotada com impressão
digital em vinil 0,10. Fornecida em
unidades. Instalação por conta do
fornecedor
PLACA DE SINALIZAÇÃO - em
aço galvanizado, Chapa 22, com
representação gráfica em imagem
digitalizada e aplicação de verniz
3
UNID.
PU em sua superfície, 50 cm de
diâmetro. Quantidade a ser
entregue personalizada de acordo
a necessidade da contratante.
IMPRESSÃO COM CHAPA DE
PVC formato 60x40cm - impressão
digital em adesivo 010 mm e
4
UNID. plotado em chapa PVC expandido
2 mm . Quantidade a ser entregue
personalizada de acordo a
necessidade da contratante.
PLACA DE INAUGURAÇÃO
material Acrílico
transparente/cristal, Espessura:
2,5 cm. Quatro furos para fixação
5
UNID.
dispostos a 2,5 cm das
extremidades. Acabamento
levemente abaulado, fonte do
texto Arial preto; Dimensões: 60
cm x 80 cm.
Valor Total do Lote 09: R$

Quant.

Valor Unit

Valor
Total

22

10

50

129

15

LOTE 10 – PREMIAÇÃO
Item Nº

1

UNID.

Discriminação dos itens

Quant.

UNID.

MEDALHA em metal fundido no
metal baixo relevo com ramos na
lateral, adesivo da modalidade no
verso e resina cobrindo o adesivo

20
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2

UNID.

do verso.
PLACA de homenagem, material
acrílico, formato em “L”, tamanho
aproximadamente de ‘10x15,
formato vertical.

50

Valor Total do Lote 10: R$
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
Contratação de empresa na prestação de serviços para o fornecimento de materiais gráficos,
com atendimento sob demanda, desta Prefeitura e Secretarias Municipais, pelo período de 12
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.1

Quantitativos:
LOTE 01 – ADESIVO, BANNER E PLOTAGEM
Item Nº

UNID.

1

m²

2

UNID.

3

UNID.

4

UNID.

5

M²

6

UNID.

Discriminação dos itens
Adesivo com impressão digital Vinil 010,
auto colante, com impressão digital alta
definição, formato de acordo a necessidade
do contratante.
Banner Dimensões 1,20x80 CM, lona 380g
acabamento com bastão, ponteira de
plástico e cordão.
Banner Dimensões 1m x 1,50m, lona 380g
acabamento com bastão, ponteira de
plástico e cordão.
Faixa- formato 3mx60 cm, lona 380g, imp.
Digital, acabamento com bastão, ponteira
de plástico e cordão. A ser entregue de
acordo a necessidade da contratante.
Impressão digital em Lona - Lona Sansuy
380g com impressão digital em alta
definição com ilhós e instalação por conta
da contratada, formato de acordo a
necessidade do contratante.
Plotagem de veículos com adesivos em vinil
(confecção e aplicação de recorte eletrônico
em vinil de acordo com o manual de
identidade visual da Contratante).

Quant.
200

95

110

72

40

20

LOTE 02 – AGENDA, BOLETINS E DIÁRIOS DE CLASSE
Item Nº

UNID.

1

UNID.

Discriminação dos itens
Agenda dimensões: 18x27 cm, capa dura,
espiral, impressão em cores, com 180
folhas 1x1, em média 28 páginas diferente.
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2

3

UNID.

4

UNID.

5

UNID.

6

UNID.

7

UNID.

8

UNID.

9

UNID.

Boletim Escolar - formato 21x30, em papel
couchê 150 gramas, 4x4 cores, com 2
dobras. A ser entregue tiragem com 1000
unidades.
Caderno Pedagógico dimensões: 21x29,7,
capa dura, espiral e capa de pvc impressão
em cores, com 200 folhas 1x1, em média
30 páginas diferentes.
Diários de classe Ensino Fundamental I Capa papel 50 couchê 250g, miolo papel
sulfite 75 gramas, 1 x 1 cor, formato 21 x 29
cm, com mínimo de 50 folhas com espiral e
capa pvc. Conforme modelo apresentado
pela contratante.
Diários de classe Ensino Fundamental II Frequência - Capa papel couchê 250g,
miolo papel sulfite 75 gramas, 1 x 1 cor,
formato 21x 29 cm, com mínimo de 100
folhas com espiral e capa PVC. Conforme
modelo apresentado pela contratante.
Diários de classe Ensino Fundamental II Rendimento - Capa papel couchê 250g,
miolo papel sulfite 75 gramas, 1 x 1 cor,
formato 21x 29 cm, com mínimo de 50
folhas com espirale capa PVC. Conforme
modelo apresentado pela contratante
Diário de classe Educação Infantil - Capa
papel couchê 250g, miolo papel sulfite 75
gramas, 1 x 1 cor, formato 21 x 29 cm, com
mínimo de 200 folhas com espiral e capa
PVC. Conforme modelo apresentado pela
contratante.
Diário de Classe Educação de Jovens e
Adultos - Capa papel couchê 250g, miolo
papel sulfite 75 gramas, 1 x 1 cor, formato
21 x 29cm, com mínimo de 150 folhas com
espiral e capa PVC. Conforme modelo
apresentado pela contratante.
Diário de Classe Educação Especial - Capa
papel couchê 250g, miolo papel sulfite 75
gramas, 1 x 1 cor, formato 21 x 29cm, com
mínimo de 150 folhas com espiral e capa
PVC. Conforme modelo apresentado pela
contratante.

4000

400

100

75

75

50

50

50

LOTE 03 – BLOCOS DE PAPEL, FICHAS, TALÕES
Item Nº

UNID.

1

BLOCO

Discriminação dos itens
Bloco papel 75g, tamanho: 21 x 7cm,
com100 fls numeradas, picotado e
grampeado, uma cor. Pedido mínimo 10
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blocos.
2

BLOCO

3

BLOCO

4

BLOCO

6

UNID.

7

UNID.

8

BLOCO

9

BLOCO

Bloco formato 10 x 25cm, em papel sulfite
75gr, impressão 1x0, numerado, picotado e
grampeado, com 100 folhas. Pedido mínimo
10 blocos.
Bloco formato 14 x 21cm - em papel sulfite
75gr, impresso na cor azul, bloco colado
com 100 folhas. Pedido mínimo 10 blocos.
Bloco formato 21 x 29 cm,em papel sulfite
75gr, na cor branca com impresso na cor
azul, com 100 folhas 1x0. Pedido mínimo 10
blocos.
Ficha de papel - formato 210 x297mm,
papel offset 75gr, 1x1cor. A ser entregue
tiragem com 1000 unidades.
Papel Timbrado - formato 210 x 297mm,
papel offset 75gr, 1x0 cor. A ser entregue
tiragem com 1000 unidades.
Talão 10x15 cm 2 vias - em papel Offset
75gr, 2ª via papel superbond 56g, 50x2 vias,
picotado, grampeado e colado. Pedido
mínimo 10 blocos.
Talão 14x21 cm 2 vias - em papel Offset
75gr,2ª via papel superbond 56g, 50x2 vias,
impresso na cor azul, picotado, grampeado
e colado. Pedido mínimo 10 blocos.

2.350

2.800

2.100

2.600

8.000

950

200

LOTE 04 – MATERIAL DE PAPEL COUCHÊ, PAPEL CARTÃO E PAPEL
OUTDOOR
Item Nº

UNID.

1

UNID.

2

UNID.

3

UNID.

4

UNID.

5

UNID.

6

UNID.

7

UNID.

Discriminação dos itens
Capa para carne de IPTU Papel couchê
170g, medidas10x42cm com vinco.
Cartazes Papel couchê brilho, 31x45 cm,
115 g/m2, cor 4/0. A ser entregue de acordo
a necessidade da contratante
Cartazes - Impressão digital alta definição
em papel outdoor 90 g/m2. Formato
1,20x0,75cm, pedido mínimo 10 unidades.
Cartão - formato 21x30, em papel couchê
150 gramas, 4x4 cores, com 2 dobras. A ser
entregue tiragem com 1000 unidades.
Folder papel couchê A4, 75g/m²,4 x 4 cores,
tamanho 21 x30 cm, frente e verso. A ser
entregue tiragem com 1000 unidades.
Panfletos papel couchê 150 gramas, 4 x 4
cores, tamanho 15 x 21 cm, A ser entregue
tiragem com 1000 unidades.
Pasta Personalizada papel cartão 240g,
com bolso interno, impressão 4x0,
dimensões 32c mx44 cm aberta, 22x32 cm
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fechada laminação bopp brilho. A ser
entregue tiragem com 500 unidades.
LOTE 05 – CARTÕES, CRACHÁS, CONVITE E CERTIFICADO
Item Nº

UNID.

1

UNID.

2

UNID.

3

UNID.

4

UNID.

5

UNID.

6

UNID.

7

UNID.

Discriminação dos itens
Cartão formato 10X7 cm, papel offset 170g
cor branca, com impressão na cor azul. A
ser entregue tiragem com 1000 unidades.
Cartão formato 10x20 cm, papel offset 170g
branco, com impressão 4x4 cores, frente e
verso, vincado e dobrado. A ser entregue
tiragem com 1000 unidades.
Cartão formato 14x21 cm, papel offset 170g
branco, com impressão 4x4 cores, frente e
verso, vincado e dobrado. A ser entregue
tiragem com 1000 unidades.
Crachás de PVC - formato 54 x 86 x 0,76
mm, com cordão jacaré com argola - A ser
entregue de acordo a necessidade da
contratante.
Crachá Credencial formato 10x14 cm Impressão Colorida FRENTE - Papel
Supremo 250gr + Cordão.Tiragem mínima
100 unidades
Convite papel linho, uma dobra, tamanho
A4, colorido, frente e verso, gramatura
180g. A ser entregue de acordo a
necessidade da contratante.
Certificado papel linho, tamanho A4,
colorido, frente e verso, gramatura 180g. A
ser entregue de acordo a necessidade da
contratante.

Quant.
8.000

4.000

4.000

410

500

850

2.000

LOTE 06 – CARIMBO E ENCADERNAÇÃO
Item Nº

UNID.

1

UNID

2

UNID.

3

UNID

4

UNID.

5

UNID.

Discriminação dos itens
Carimbo automático medidas 38x14mm
personalizado com esponja.
Carimbo automático medidas 18x46mm
personalizado com esponja.
Carimbo automático medidas 60x40mm
personalizado com esponja.
Encadernação até 100 folhas, espiral 17mm,
capa transparente PVC, contra capa preta
PVC. A Ser entregue de acordo com a
necessidade do setor.
Encadernação de 100 a 500 folhas, espiral
17mm, capa transparente PVC, contra capa
preta PVC. A Ser entregue de acordo com a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quant.
100
70
20

2.000

400

Ibipitanga

Terça-feira
15 de Março de 2022
41 - Ano IX - Nº 2289

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
necessidade do setor.

LOTE 07 – ENVELOPES PERSONALIZADOS
Item Nº

UNID.

1

UNID.

2

UNID.

3

UNID.

4

UNID

5

UNID.

Discriminação dos itens
Envelope 16x23 cm papel off set 75 g/m2,
branco, tamanho , impressão do timbre e
endereço 4x0, conforme solicitado pela
contratante. Pedido mínimo 500 unidades.
Envelope oficio papel off set, formato 240
mmx 340 mm, 90 g/m², policromia frente e
verso (fechado). impressão do timbre e
endereço conforme solicitado pela
contratante. Pedido mínimo 500 unidades.
Envelope duplo oficio papel off set 75 g/m2,
branco, tamanho 31x42cm, impressão do
timbre e endereço 4x0, conforme solicitado
pela contratante. Pedido mínimo 500
unidades.
Envelope duplo oficio papel off set 75 g/m2,
branco, tamanho 36x46cm, impressão do
timbre e endereço 4x0, conforme solicitado
pela contratante. Pedido mínimo 500
unidades.
Envelope saco - formato 370mm x 470 mm
papel off set, 4/0 cores, 90 g/m², policromia
frente e verso (fechado), impressão do timbre
e endereço conforme solicitado pela
contratante Pedido mínimo 500 unidades.

Quant.
5.500

10.000

4.500

1.000

1.000

LOTE 08 – IMPRESSÃO A LAZER
Item Nº

UNID.

1

UNID.

2

UNID.

3

UNID.

Discriminação dos itens
Impressão digital à lazer colorido: tamanho
33X48 cm papel fotográfico. A ser entregue
de acordo a necessidade da contratante.
Impressão digital lazer colorida papel A4
comum, impressão digital a laser colorida. A
ser entregue de acordo a necessidade da
contratante.
Impressão digital lazer monocromática papel
A4 comum, impressão digital a laser colorida.
A ser entregue de acordo a necessidade da
contratante.

Quant.
2.000

8.700

17.000

LOTE 09 – PLACAS
Item Nº

UNID.

Discriminação dos itens
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1

UNID.

2

UND.

3

UNID.

4

UNID.

5

UNID.

Item Nº

UNID.

1

UNID.

2

UNID.

PLACA EXTERNA lona front 440 g, 2,5 x 80
cm, com 4x0 cores com lona impressa e
estrutura de ferro 20 x20 mm. Instalação
completa.
PLACA DE SINALIZAÇÃO - Formato 2m x
1m, estrutura de metalon 40 x40 mm,
revestida com zinco, plotada com impressão
digital em vinil 0,10. Fornecida em unidades.
Instalação por conta do fornecedor
PLACA DE SINALIZAÇÃO - em aço
galvanizado, Chapa 22, com representação
gráfica em imagem digitalizada e aplicação
de verniz PU em sua superfície, 50 cm de
diâmetro. Quantidade a ser entregue
personalizada de acordo a necessidade da
contratante.
IMPRESSÃO COM CHAPA DE PVC formato
60x40cm - impressão digital em adesivo 010
mm e plotado em chapa PVC expandido 2
mm . Quantidade a ser entregue
personalizada de acordo a necessidade da
contratante.
PLACA DE INAUGURAÇÃO material Acrílico
transparente/cristal, Espessura: 2,5 cm.
Quatro furos para fixação dispostos a 2,5 cm
das extremidades. Acabamento levemente
abaulado, fonte do texto Arial preto;
Dimensões: 60 cm x 80 cm.
LOTE 10 – PREMIAÇÃO
Discriminação dos itens
MEDALHA em metal fundido no metal
baixo relevo com ramos na lateral,
adesivo da modalidade no verso e resina
cobrindo o adesivo do verso.
PLACA de homenagem, material acrílico,
formato em “L”, tamanho
aproximadamente de ‘10x15, formato
vertical.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

22

10

50

129

15

Quant.
20

50

Terça-feira
15 de Março de 2022
43 - Ano IX - Nº 2289

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

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A contratação justifica-se pela necessidade de atendimento à demanda por serviços gráficos,
tendo em vista que tais materiais são indispensáveis para manter a continuidade das tarefas
executadas pelos órgãos no âmbito desta municipalidade, buscando, sobretudo, o atendimento
da coletividade, uma vez que, o município não possui os equipamentos necessários e
adequados para tais procedimentos.

3. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
Os valores estimados foram levantados através de pesquisa de preços no site
www.bancodeprecos.com.br , conforme cotações anexas e terá a seguinte classificação
orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2017 – Manutenção da Secretaria de Administração

00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2317 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação

01

2091 - Manutenção da Educação Infantil

01/15/04

2092 – Manutenção do Ensino Fundamental

01/15/04

2094 - Manutenção da Educação Infantil – FUNDEB 30%

19

2096 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%

19

2098 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE

01

2099 – Programa Dinheiro Direto na Escola

15

2101 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

01

2103 – Manutenção da Educação Especial

01

2117 – Comemoração de Festividades

00

2211 – Manutenção do Desporto Amador

00

2305 – Manutenção do Conselho Municipal de Educação

01

2315 – Manutenção do Conselho do FUNDEB

01

2316 – Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

01
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UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2065 - Gestão das Ações da Atenção Básica - Primária

02/14

2066 - Gestão das Ações de Vigilância Sanitária
2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde

02/14

2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade Ambulatorial
e Hospitalar
2192 – Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel de

02/14

02

02/14

Urgência – SAMU 192

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2057 – Manutenção do FMAS

00

2285- Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro
Único
2294 – Programas de Assistência Social – FNAS

29
29

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2123 – Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo

00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2142 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2161 – Manutenção da Secretaria de Agricultura
00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
AÇÃO
FONTE
2020 – Manutenção da Secretaria de Finanças

00

4. DEVERES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
4.1– Da Contratante:
9 Receber o objeto desta licitação de acordo com as especificações contidas;
9

Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta licitação;

9 Aplicar a empresa vencedora penalidades, quando for o caso;
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9 Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do contrato;
9 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal
no setor competente;
9 Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
9 Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que
forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção;
9 Informar a contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento e
exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
4.2

Da Contratada:
9 Fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações contidas;
9 Pelo não cumprimento deste item, o bem será tido como não entregue, aplicando-se as
sanções adiante estipuladas para o caso de inadimplemento;
9 Substituir, no prazo de 3 (três) dias qualquer bem que apresente defeito ou por
manuseio inadequado no transporte;
9 Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos
não atenderem as condições do edital;
9 Cumprir rigorosamente o prazo de entrega, e se for o caso a substituição dos produtos;
9 Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre
os produtos vendidos;
9 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;
9 Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que
venha interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação;
9 Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente
à Prefeitura Municipal de Ibipitanga ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

5. VIGÊNCIA CONTRATUAL
O fornecimento do objeto referente a esta licitação dar-se-á do dia da assinatura do contrato
até 12 (doze) meses. A vigência poderá ser prorrogada por igual período, na forma do art. 57,
inciso II da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores.
6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos designadas
pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro de 2022 a
qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência a administração municipal.
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.

Angélica Ferreira
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Decreto nº 360/2021
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
005-2022

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
48 - Ano IX - Nº 2289

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

Número
005-2022

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
005-2022

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
005-2022

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa XxxxxXxxxxXxxxx, 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 006-2022-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 0062022-PE, do tipo menor: MENOR PREÇO POR LOTE, realizado através
Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Decreto
n° 005, DE 05 de janeiro de 2022, cujo objeto é aquisição parcelada de
gêneros alimentícios, para atender as demandas das secretarias e setores da
Administração Municipal. Horário, Data de Recebimento das propostas: a partir
do dia 15/03/2022 a 25/03/2022 até as 08h30min horas, Sessão: às 11h30min
do dia 25/03/2022 (horários de Brasília/DF), no site http://www.licitacoese.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, 11 de março de 2022. Laís Venância
Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-2022-PE
SÍNTESE DO OBJETO
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender
as demandas das secretarias e setores da Administração
Municipal.

2022
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INFORMAÇÕES GERAIS
1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-2022-PE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações
e pela Pregoeira devidamente nomeado pelo Decreto n° 005, DE 05 de janeiro de 2022,
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 lote, 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 Infraestrutura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de
Finanças, Secretaria Municipal de Ação Social, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Secretaria Municipal de Agricultura.
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO:POR LOTE
5. Objeto
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as demandas das secretarias e
setores da Administração Municipal.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a)Recebimento das propostas: a partir do 15/03/2022 a 25/03/2022 até às 08:30 horas.
b)Abertura das propostas 25/03/2022 às 11h:15min.
c) Início da sessão de disputa de preços 25/03/2022 às 11h: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
www.licitacoes-e.com.br.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
Pregoeira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
54 - Ano IX - Nº 2289

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
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 nº123/2006 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.
13.7. 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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;
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
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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.
15.6. 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;
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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 provema 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
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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)

No mínimo 01 (um) atestado de qualificação técnica, em nome da empresa licitante,

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa
licitante

executou

o

serviço

satisfatoriamente

compatível em característica, com o objeto da presente licitação;
b)
c)

Alvará de funcionamento.
Alvará de Vigilância Sanitária

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.
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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
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:
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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 serviços e diante da nota fiscal e da comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista;
c) os serviços deverão ser fornecidos, no prazo de até 05 (cinco) dias, e em casos
excepcionais os serviços 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
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.
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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.
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 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogável
na forma do art. 57, Inciso II, da Lei n° 8.666/93.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibipitanga

Terça-feira
15 de Março de 2022
65 - Ano IX - Nº 2289

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
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. A entrega do objeto desta aquisição será na cidade de Ibipitanga, no prazo máximo de
03 (TRÊS) DIAS a partir da emissão da ordem de fornecimento, sendo entregue no setor de
compras ou nos locais indicados pela administração municipal, de acordo com as
necessidades de cada secretaria, de forma gradual, conforme solicitação via telefone ou e-mail
e especificações da contratante dentro do quanto estabelecido no contrato e instrumento
convocatório.
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 - Fornecer os produtos sempre dentro de seu prazo de validade com vida útil superior a
90% (noventa por cento).
24.1.7- Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do
fornecimento a partir da data de assinatura do contrato;
24.1.8- Substituir imediatamente os produtos que não estiverem em condições de uso,
vencidos ou deteriorados, sem qualquer ônus para o Município;
24.1.9- Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os
tributos, taxas e licenças municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou
indiretas;
24.1.10Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município, cumprindo as exigências
da mesma;
24.1.11Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle
adotados por esta municipalidade;
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24.1.12Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, de seu estabelecimento até o
local determinado pelo Município, bem como pelo seu descarregamento;
24.1.13Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por
autoridade competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento
aplicável à espécie, por parte da Contratada;
24.1.14Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir
sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando
solicitados pelo Município de Ibipitanga-BA;
24.1-15- Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao
Município ou a terceiros
24.1.16- Fornecer os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com as Secretarias
Municipais e/ou seus representantes, indicado pela secretaria de Administração, acatando
sugestões, normas e orientações que possibilitem maior qualidade ao contrato;
24.1.17- Comunicar ao Município a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção;
24.1.18- Não transferir a outrem, o objeto da presente licitação;
24.1.19- Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
24.2 – DA CONTRATANTE:
24.2.1 - Pagar conforme estabelecido nas obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus termos;
24.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
24.2.3 - A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos
designadas pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro
de 2022 a qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência a administração municipal;
24.2.3.1- 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
24.2.4 - O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor ou Comissão responsável
pela aceitação do objeto desta licitação.
24.2.5- Não serão aceitos produtos com prazo de validade vencidos ou que faltem menos de
um mês para o seu vencimento.
24.2.6- 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.
24.2.7- Entregue o objeto desta licitação, a prefeitura deverá recebê-lo:
24.2.8- por servidor ou comissão responsável, desde que:
a) A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
b) O prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o solicitado;
c) A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
d) A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora.
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 serviços e o devido atesto da nota fiscal/fatura,
emitida em nome da CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas no contrato.
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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.
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.
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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 outrosilícitos 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.
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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.
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;
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28.12.Os documentos exigidos para habilitação, deverão ser apresentados pelo o licitante
detentor da melhor oferta global, 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, 08 de março de 2022.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 018/2022
Pregão Eletrônico n° 006/2022
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 XxxxxXxxxxXxxxx, inscrita no CNPJ sob n°
00.000.000/0000-00, com sede na XxxXxxxxXxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP:
00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) XxxxxXxxxxXxxxx, 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 parcelada de gêneros alimentícios,
para atender as demandas das secretarias e setores da Administração Municipal, conforme
Edital do Pregão Eletrônico Nº. 006-2022 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
Eletrônico N° 006-2022 e seus Anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 –O presente contrato terá vigência da data de assinatura deste instrumento até 31 de
dezembro de 2022.
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, I nciso II, da Lei 8.666/93, com
as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade
do fornecimento dos serviços.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx), 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 dos serviços.
4.2 - O pagamento equivale serviços do lote 00, especificados no processo licitatório, de
acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Eletrônico
nº. 006-2022.
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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
72 - Ano IX - Nº 2289

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
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:
LOTES 01, 02, 03 e 04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO

FONTE

00
2017- Manutenção da Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO

FONTE

01
2098 - Manutenção do Ensino Básico
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO

FONTE
02

2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde

02/14

2065 - Gestão das Ações da Atenção Básica - primária
2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade
Ambulatorial e Hospitalar
2336 – Emenda de Parlamentar Individual – Incremento
Temporário do PAB
2192 – Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel

02/14
14
02/14

de Urgência – SAMU 192

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO

FONTE
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2057 – Manutenção do FMAS

00

2294 – Programas de Assistência Social – FNAS

29

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO

FONTE

2123 – Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo

00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO

FONTE

2142- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO

FONTE

2161- Manutenção da Secretaria de Agricultura

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 - 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 - Fornecer os produtos sempre dentro de seu prazo de validade com vida útil superior a
90% (noventa por cento).
6.1.7. Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do
fornecimento a partir da data de assinatura do contrato;
6.1.8- Substituir imediatamente os produtos que não estiverem em condições de uso,
vencidos ou deteriorados, sem qualquer ônus para o Município;
6.1.9- Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os
tributos, taxas e licenças municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou
indiretas;
6.1.10- Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município, cumprindo as exigências da
mesma;
6.1.11- Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados
por esta municipalidade;
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6.1.12- Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, de seu estabelecimento até o local
determinado pelo Município, bem como pelo seu descarregamento;
6.1.13- Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por
autoridade competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento
aplicável à espécie, por parte da Contratada;
6.1.14- Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir
sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando
solicitados pelo Município de Ibipitanga-BA;
24.1-15- Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao
Município ou a terceiros
24.1.16- Fornecer os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com as Secretarias
Municipais e/ou seus representantes, indicado pela secretaria de Administração, acatando
sugestões, normas e orientações que possibilitem maior qualidade ao contrato;
24.1.17- Comunicar ao Município a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção;
24.1.18- Não transferir a outrem, o objeto da presente licitação;
24.1.19- Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido nas obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
6.2.3 - A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos
designadas pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro
de 2022 a qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência a administração municipal;
6.2.3.1- 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
6.2.4 - O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor ou Comissão responsável
pela aceitação do objeto desta licitação.
6.2.5- Não serão aceitos produtos com prazo de validade vencidos ou que faltem menos de
um mês para o seu vencimento.
6.2.6- 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.
6.2.7- Entregue o objeto desta licitação, a prefeitura deverá recebê-lo:
6.2.8- por servidor ou comissão responsável, desde que:
a) A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
b) O prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o solicitado;
c) A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
d) A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora.
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.
CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico n. 0062022 e adjudicado á Empresa XxxxxXxxxxXxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
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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. ______________________________
CPF:____________________________

2. ___________________________
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
006-2022

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as demandas das
secretarias e setores da Administração Municipal.

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

LOTE 1 - GRÃOS, CEREAIS, TRIGOS E CORRELATOS
MARCA
ITEM

1.

2.

DESCRIÇÃO
AMIDO,
MATERIA-PRIMA
MILHO,
APLICAÇÃO MINGAU. PRAZO DE
VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A
PARTIR
DATA
DE
ENTREGA.
EMBALAGEM DE 500G
ARROZ BRANCO, POLIDO, NÃO
PARBOLIZADO, GRÃOS INTEIROS,
LONGO FINO, TIPO 1, EMBALAGEM DE
1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E

QUANT.

130 Caixas

1.200
Pacotes

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valor
Unit.

Valor
Total

Terça-feira
15 de Março de 2022
78 - Ano IX - Nº 2289

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
TABELA
COM
NUTRICIONAL.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

INFORMAÇÃO

ARROZ INTEGRAL, TIPO 1, TIPO
SUBGRUPO INTEGRAL. PRAZO DE
VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A
PARTIR
DATA
DE
ENTREGA.
EMBALAGEM DE 1KG.
ARROZ PARBOLIZADO LONGO, FINO,
TIPO 1. O PRODUTO DEVE ESTAR
ISENTO DE SUJIDADE E MATERIAIS
ESTRANHOS. EMBALAGEM DE 1KG,
CONTENDO
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA
DE SEIS MESES A PARTIR DA
ENTREGA.
AVEIA,
APRESENTAÇÃO
FLOCOS
FINOS, PRAZO DE VALIDADE 1 ANO
(FECHADO),
APLICAÇÃO
MINGAU.
EMBALAGEM DE 170G
CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO
TORRADO E MOÍDO, AROMA E SABOR
CARACTERÍSTICO DE CAFÉ, TIPO
FORTE, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO
DE EMBALAGEM A VÁCUO, COM 250 G.
CEREAL INFANTIL, SABORES: ARROZ
E AVEIA, MILHO, MULTICEREAIS
CONTÉM
NUTRIPROTECT+,
UMA
COMBINAÇÃO
DE
PROBIÓTICO
BIFIDUS
BL
®*E
NUTRIENTES
ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA
A,VITAMINA C E FERRO DE MELHOR
ABSORÇÃO. PARA CRIANÇAS A
PARTIR 6º MÊS. SACHÊ 230 G.
FARINHA DE MILHO FLOCADA PRÉCOZIDA, TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM
DE 500 GR.
FARINHA DE ROSCA, MATERIA-PRIMA
PÃO
DE
TRIGO,
APLICAÇÃO
CULINÁRIA GERAL, EMBALAGEM COM
500G.
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO,
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO
FÓLICO, PARA BOLOS/ TORTAS/
PANQUECAS
E
BISCOITOS,
EMBALAGEM DE 1KG.
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO
FÓLICO, PARA BOLOS/ TORTAS/
PANQUECAS
E
BISCOITOS,
EMBALAGEM DE 1kg.

100
Pacotes

200
Pacotes

80 Caixas

2.700
Pacotes

30 Pacotes

1.300
Pacotes

50 Pacotes

290
Quilograma
s

235
Quilograma
s
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

FEIJÃO
CARIOCA,
GRUPO
1,
CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E
SÃOS, ISENTOS DE IMPUREZAS,
GRÃOS MOFADOS, GERMINADOS E
CARUNCHADOS.
EMBALAGEM
PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO
HERMETICAMENTE FECHADO, COM
VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES NA
DATA DE ENTREGA.
FEIJÃO
PRETO,
GRUPO
1,
CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E
SÃOS, ISENTOS DE IMPUREZAS,
GRÃOS MOFADOS, GERMINADOS E
CARUNCHADOS.
EMBALAGEM
PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO
HERMETICAMENTE FECHADO, COM
VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES NA
DATA DE ENTREGA
FUBÁ DE MILHO TIPO MIMOSO, COR
AMARELO, TIPO 1, SEM MISTURA,
LIVRE DE IMPUREZAS E DE TEXTURA
FINA. PRODUZIDO PELA MOAGEM DE
GRÃOS DE MILHO DESGERMINADOS.
PACOTE
DE
500G,
COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
DO FABRICANTE E PRAZO DE
VALIDADE. .
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, A
BASE DE FARINHA, COM OVOS.
EMBALAGEM COM 500 G, COM DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO
OU
PRAZO
DE
VALIDADE, PESO LÍQUIDO E DE
ACORDO COM AS NORMAS E/OU
RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS
MACARRÃO TIPO PARAFUSO, MASSA
SECA COM OVOS, ACONDICIONADO
EM
EMBALAGEM
TRANSPARENTE
INTACTA DE 500G, CONTENDO OS
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE
VALIDADE.
MILHO PARA CANJICA, BRANCO, TIPO
1, DESPELICULADO, PACOTE COM NO
MÍNIMO 500G. A EMBALAGEM DEVE
CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
VALIDADE, LOTE E FABRICAÇÃO.
VALIDADE DE NO MÍNIMO QUATRO
MESES.

1.000
Quilograma
s

100
Quilograma
s

100
Pacotes

600
Pacotes

400
Pacotes

90 Pacotes
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MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1, GRUPO
DURO,
CLASSE
AMARELA,
PREPARADO COM MATÉRIA PRIMA SÃ
18.
E LIMPAS, ISENTA DE PARASITOS E
DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS.
PACOTE COM 500G.
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO
PARA MINGAU, TIPO CREMOGEMA,
DIVERSOS
SABORES,
EM
EMBALAGENS DE 200 G, QUE DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS
19.
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS,
NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO
PRODUTO.
MISTURA
ALIMENTÍCIA
PARA
PREPARO DE BOLO, EMBALAGEM DE
20.
450G.
ÓLEO
VEGETAL
COMESTÍVEL,
MATÉRIA-PRIMA SOJA, APLICAÇÃO
21.
CULINÁRIA
EM
GERAL,
TIPO
REFINADO. EMBALAGEM COM 900 ML.
PROTEÍNA
TEXTURIZADA
SOJA,
APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO
FÍSICO DESIDRATADA, COMPOSIÇÃO
22.
BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E
CARBOIDRATO
30%.
EMBALAGEM
COM 400G.
TRIGO PARA QUIBE DE ÓTIMA
QUALIDADE, COR, SABOR E AROMA
23.
CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO.
EMBALAGEM INTEGRA DE 500G.
Valor Total do Lote 01: R$

75 Pacotes

50
Unidades

160
Unidades
765
Unidades

250
Pacotes

20 Pacotes

LOTE 2 – BISCOITOS
Marca
ITEM

1.

2.

DESCRIÇÃO
BISCOITO,
APRESENTAÇÃO
RETANGULAR,
SABOR
MAISENA,
CLASSIFICAÇÃO
DOCE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM
RECHEIO. ESTANDO DE ACORDO COM
AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES
VIGENTES DA ANVISA/MS.
BISCOITO / BOLACHA, TIPO CREAM
CRACKER
COMPOSIÇÃO
BÁSICA,
FARINHA
DE
TRIGO,
GORDURA
VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM
EXTRATO DE MALTE E FERMENTO
BIOLÓGICO,
AROMATIZADO
ARTIFICIALMENTE, EMBALADO COM
DUPLA PROTEÇÃO. EMBALAGEM COM

Valor Unit

QUANT.

4.000
Pacotes

4.000
Pacotes
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400G.

BISCOITO/BOLACHA, TIPO CREAM
CRACKER INTEGRAL. APRESENTAÇÃO
QUADRADO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
INTEGRAL
E
SEM
3.
RECHEIO. O BISCOITO DEVERÁ SER
FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS
PRIMAS SÃS E LIMPAS, EM PERFEITO
ESTADO. EMBALAGEM DE 400G.
VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$

200
Pacotes

LOTE 03 – LEITE E DERIVADOS
MARCA
ITEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DESCRIÇÃO
CREME DE LEITE, INGREDIENTES
GORDURA LÁCTEA- MÍNIMO 35%,
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRA
REX (CAIXINHA), PESO 200 G, PRAZO
VALIDADE 180 DIAS.
IOGURTE,
EMBALAGEM
900ML,
BEBIDA LÁCTEA, COM POLPA DE
FRUTA EM SABORES DIVERSOS.
PRAZO
VALIDADE
45
D,
TEMPERATURA CONSERVAÇÃO 0 A 10
¨C
IOGURTE,
EMBALAGEM
TIPO
CHUPETINHA. AROMA ARTIFICIAL DE
FRUTAS.
COM
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
DO
FABRICANTE,
PRAZO
DE
DE
VALIDADE,
PESO
LÍQUIDO
ACORDO
COM
NORMAS
E/OU
RESOLUÇÕES
VIGENTES
DA
ANVISA/MS. EMBALAGEM COM 120G
IOGURTE DIET, ISENTO DE AÇÚCAR,
NOS SABORES MORANGO E COCO,
EMBALAGEM COM 170G CONTENDO
REGISTRO
NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA.
LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM
COM 395G.
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO
- EMBALADO EM PACOTES DE 200G,
ALUMINIZADA
OU
ENLATADA,
CONTENDO
O
REGISTRO
DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA OU
MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATA DE
FABRICAÇÃO
DE
ACORDO
AS
NORMAS OU RESOLUÇÕES VIGENTE

QUANT.

150 Caixas

900
Frascos

100
Unidades

50
Unidades
120
Unidades

1.220
Pacotes
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DA ANVISA/MS.

7.

8.

9.

10.

LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO,
TIPO C. EMBALAGEM DE PLÁSTICO
RESISTENTE DE 1000ML, CONTENDO
INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES,
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E
DEVERÁ
TER
REGISTRO
NO
MINISTÉRIO
DA
SAÚDE
E/OU
AGRICULTURA.
LEITE EM PÓ DESNATADO DE BOA
SOLUBILIDADE - EMBALADO EM
PACOTES DE 200G, ALUMINIZADA OU
ENLATADA, CONTENDO O REGISTRO
DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA OU
MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATA DE
FABRICAÇÃO
DE
ACORDO
AS
NORMAS OU RESOLUÇÕES VIGENTE
DA ANVISA/MS.
LEITE, TIPO UHT, INTEGRAL, PRAZO
VALIDADE
180
DIAS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAISEMBALAGEM TETRAPACK
DE 1 LITRO
QUEIJO TIPO MUSSARELA, ORIGEM
LEITE DE VACA, EMBALAGEM 1KG.

QUEIJO TIPO PARMESÃO, RALADO.
EMBALAGEM DE 50 GRAMAS.
VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$
11.

1.450 Litros

50 Pacotes

320 Litros

40
Quilograma
s
210
Pacotes

LOTE 04 – ALIMENTOS DIVERSOS
MARCA
ITEM

1.

2.

DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO
EM
PÓ,
ENRIQUECIDO
COM
VITAMINAS,
IGUAL OU SUPERIOR A NESCAU,
TODDY OU NESQUICK, SABOR
CHOCOLATE.
EMBALAGEM
COM
400G, MARCA, NOME E ENDEREÇO
DO
FABRICANTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE
MÍNIMO DE SEIS MESES.
AÇÚCAR TIPO CRISTAL, BRANCO DE
PRIMEIRA QUALIDADE. PRODUZIDO
A PARTIR DO CALDO DE CANA- DEAÇÚCAR, LIVRE DE FERMENTAÇÃO,
ISENTA DE MATÉRIA TERROSA.
PACOTE DE 1KG, COM INFORMAÇÃO
DA DATA DA FABRICAÇÃO, MARCA
DE REFERÊNCIA E PRAZO DE
VALIDADE.

QUANT.

320
Unidades

2.500
Pacotes
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

ADOÇANTE
LÍQUIDO
TRANSPARENTE,
INGREDIENTES:
ÁGUA; SORBITOL; EDULCORANTES:
CICLAMATO DE SÓDIO; SACARINA
SÓDICA
E
GLICOSÍDEOS
DE
ESTEVIOL, CONSERVANTES: ÁCIDO
BENZOÍCO EMETILPARABENO. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM 80
ML.
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM,
NÃO CONTENDO GLÚTEN, COM
NÍVEL DE ACIDEZ MÁXIMA DE 0,6%.
EMBALAGEM
COM
500
ML.
ROTULAGEM
COM
DATA
DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE,
INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES E
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL.
CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10G,
CONTENDO 10 SAQUINHOS, DIZERES
DE
ROTULAGEM,
DATA
DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE,
INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES E
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL.
CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM
10G, CONTENDO 10 SAQUINHOS,
DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE,
INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES E
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL.
CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM
10G, CONTENDO 10 SAQUINHOS,
DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE,
INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES E
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL.
CHOCOLATE
GRANUADO,
EMBALAGEM DE 130G.
COCO RALADO, APRESENTAÇÃO
DESITRATADO,
EMBALAGEM
DE
100G.
CONDIMENTO,
APRESENTAÇÃO
DESIDRATADA,
MATÉRIA-PRIMA
AÇAFRÃO, ASPECTO FÍSICO MOÍDO,
APLICAÇÃO
USO
CULINÁRIO,
EMBALAGEM
COM
100G.
COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE
E PRAZO DE VALIDADE.
CONDIMENTO,
APRESENTAÇÃO
DESIDRATADA,
MATERIA-PRIMA
CANELA EM PÓ. EMBALAGEM COM
40G, COM DATA DE FABRICAÇÃO E

60
Unidades

20 Frascos

1.300
Caixas

1.400
Caixas

300 Caixas

40
Unidades
150
Pacotes

205
Pacotes

50 Pacotes
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÃO
DOS INGREDIENTES E COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL.
CONDIMENTO,
APRESENTAÇÃO
DESIDRATADA,
MATERIA-PRIMA
COMINHO. EMBALAGEM CONTENDO
NO
MÍNIMO
100G,
COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E
PRAZO DE VALIDADE
CONDIMENTO,
APRESENTAÇÃO
DESIDRATADA,
MATERIA-PRIMA
CORANTE:
COLORAU
EM
PÓ,
EMBALAGEM CONTENDO 100G, COM
IDENTIFICAÇÃO
DO
PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO
CONDIMENTO, MATERIA-PRIMA NOZ
MOSCADA. EMBALAGEM DE 20
GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE
CONDIMENTO,
APRESENTAÇÃO
NATURAL, MATERIA-PRIMA LOURO,
ASPECTO FÍSICO FOLHA SECA,
APLICAÇÃO
CULINÁRIA
GERAL.
EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO
50G,
COM
IDENTIFICAÇÃO
DO
PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.
EXTRATO,
DE
TOMATE,
DE
CONCENTRADO,
ISENTO
FERMENTAÇÃO E DE INDICADORES
DE PROCESSAMENTO DEFEITUOSO,
SEM CORANTES ARTIFICIAIS E
ISENTO DE SUJIDADES. EMBALAGEM
TETRA
PARCK
COM
APROXIMADAMENTE 340G
FARINHA
DE
MANDIOCA,
APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO
GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO
FINA, TIPO CLASSE BRANCA, TIPO 1.
FARINHA
DE
MANDIOCA,
TIPO
TAPIOCA.
ARMAZENADO
EM
EMBALAGEM APROPRIADA,
SEM
SUJIDADES.
FERMENTO
BIOLOGICO
SECO,
INSTANTANEO, IDEAL PARA MASSAS
DE PAES E PIZZAS; PESO LIQUIDO
10G POR ENVELOPE. EMBALAGEM
COM DATA DE FABRICACAO E
PRAZO DE VALIDADE.

205
Pacotes

205
Pacotes

5 Pacotes

5 Pacotes

700
Embalagen
s

210
Quilograma
s
275
Quilograma
s

78
Unidades
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20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

FERMENTO,
TIPO
QUÍMICO,
APRESENTAÇÃO
EM
PÓ,
VARIEDADES REGULAR, APLICAÇÃO:
ELABORAÇÃO
PRODUTOS
PANIFICAÇÃO/MASSAS. EMBALAGEM
EM POTE DE 100G.
GELATINA ALIMENTÍCIA, COMUM,
SABORES VARIADOS. EMBALAGEM
CONTER
COM
45G,
DEVERÁ
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO,
MODO
DE
PREPARO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS,
NÚMERO DE LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.
LEITE DE COCO, EMBALAGEM DE
200ML.
MAIONESE,
TIPO
TRADICIONAL,
APLICAÇÃO
USO
CULINÁRIO.
EMBALAGEM DE 200G.
MARGARINA COM SAL - MARGARINA,
COM SAL, COM TEOR DE LIPIDIOS
ACIMA DE 60%, COMPOSTA DE
OLEOS VEGETAIS, AGUA, LEITE, SAL,
ESTABILIZANTE,
CONSERVADOR,
ACIDULANTE,
AROMATIZANTE
E
OUTROS
INGREDIENTES
PERMITIDOS, EMBALAGEM COM 500
G
MARGARINA SEM SAL MÍNIMO DE
70% DE LIPÍDIOS, LATA INTACTA DE
500 G, NA EMBALAGEM DEVERÁ
CONSTAR DATA DA FABRICAÇÃO
DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO
LOTE DO PRODUTO. VALIDADE
MÍNIMA DE 3 MESES NA DATA DA
ENTREGA
MILHO VERDE EM CONSERVA,
INGREDIENTES GRÃOS DE MILHO
VERDE COZIDO. EMBALAGEM DE
200G, COM ROTULAGEM, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE,
INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES E
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL.
SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO
ALIMENTÍCIA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO
DE SÓDIO 98,5%.
SUCO CONCENTRADO, POLPA E
SUCO CONCENTRADO DE FRUTA.
VARIOS
SABORES.
EMBALAGEM
GARRAFA DE 500 ML.

65
Unidades

300
Unidades

70
Unidades
50
Unidades

645 Potes

200 Potes

330
Unidades

120
Quilograma
s
750
Unidades

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
85 - Ano IX - Nº 2289

Terça-feira
15 de Março de 2022
86 - Ano IX - Nº 2289

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
VINAGRE, MATÉRIA PRIMA, ÁLCOOL
DE CEREAIS, TIPO NEUTRO, ACIDEZ
4 a 6%, ASPECTO VISUAL, LÍMPIDO E
29.
SEM
DEPÓSITOS.
PRAZO
DE
VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A
PARTIR DATA DE ENTREGA.
SARDINHA PRÉ-COZIDA EM OLEO
COMESTÍVEL.
INGREDIENTES
OBRIGATÓRIOS:
SARDINHA
TEMPERADA,
DESCASCADA
30.
MECANICAMENTE,
LIVRE
DE
NADADEIRAS, CAUDA E CABEÇA.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATAS DE
125G
VALOR TOTAL DO LOTE 04: R$

75 Frascos

60 Latas

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 DA CONTRATAÇÃO
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as demandas das

secretarias e setores da Administração Municipal, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

1.1

Quantitativos:

LOTE 1 - GRÃOS, CEREAIS, TRIGOS E CORRELATOS

ITEM
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

DESCRIÇÃO
AMIDO, MATERIA-PRIMA MILHO, APLICAÇÃO MINGAU.
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA
DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 500G
ARROZ BRANCO, POLIDO, NÃO PARBOLIZADO, GRÃOS
INTEIROS, LONGO FINO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG,
COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE
E TABELA COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.
ARROZ INTEGRAL, TIPO 1, TIPO SUBGRUPO INTEGRAL.
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA
DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1KG.
ARROZ PARBOLIZADO LONGO, FINO, TIPO 1. O PRODUTO
DEVE ESTAR ISENTO DE SUJIDADE E MATERIAIS
ESTRANHOS. EMBALAGEM DE 1KG, CONTENDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE SEIS MESES A
PARTIR DA ENTREGA.
AVEIA, APRESENTAÇÃO FLOCOS FINOS, PRAZO DE
VALIDADE 1 ANO (FECHADO), APLICAÇÃO MINGAU.
EMBALAGEM DE 170G
CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TIPO TORRADO E MOÍDO,
AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DE CAFÉ, TIPO
FORTE, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO DE EMBALAGEM A
VÁCUO, COM 250 G.
CEREAL INFANTIL, SABORES: ARROZ E AVEIA, MILHO,
MULTICEREAIS CONTÉM NUTRIPROTECT+, UMA
COMBINAÇÃO DE PROBIÓTICO BIFIDUS BL ®*E
NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA
A,VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. PARA
CRIANÇAS A PARTIR 6º MÊS. SACHÊ 230 G.
FARINHA DE MILHO FLOCADA PRÉ-COZIDA, TIPO FLOCÃO,
EMBALAGEM DE 500 GR.
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32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

FARINHA DE ROSCA, MATERIA-PRIMA PÃO DE TRIGO,
APLICAÇÃO CULINÁRIA GERAL, EMBALAGEM COM 500G.
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, ENRIQUECIDA COM
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PARA BOLOS/ TORTAS/
PANQUECAS E BISCOITOS, EMBALAGEM DE 1KG.
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO. ENRIQUECIDA COM
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PARA BOLOS/ TORTAS/
PANQUECAS E BISCOITOS, EMBALAGEM DE 1kg.
FEIJÃO CARIOCA, GRUPO 1, CONSTITUÍDO DE GRÃOS
INTEIROS E SÃOS, ISENTOS DE IMPUREZAS, GRÃOS
MOFADOS, GERMINADOS E CARUNCHADOS. EMBALAGEM
PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO HERMETICAMENTE
FECHADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES NA DATA
DE ENTREGA.
FEIJÃO PRETO, GRUPO 1, CONSTITUÍDO DE GRÃOS
INTEIROS E SÃOS, ISENTOS DE IMPUREZAS, GRÃOS
MOFADOS, GERMINADOS E CARUNCHADOS. EMBALAGEM
PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO HERMETICAMENTE
FECHADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES NA DATA
DE ENTREGA
FUBÁ DE MILHO TIPO MIMOSO, COR AMARELO, TIPO 1,
SEM MISTURA, LIVRE DE IMPUREZAS E DE TEXTURA FINA.
PRODUZIDO PELA MOAGEM DE GRÃOS DE MILHO
DESGERMINADOS. PACOTE DE 500G, COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E
PRAZO DE VALIDADE. .
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, A BASE DE FARINHA, COM
OVOS. EMBALAGEM COM 500 G, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE, PESO
LÍQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU
RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS
MACARRÃO TIPO PARAFUSO, MASSA SECA COM OVOS,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE
INTACTA DE 500G, CONTENDO OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE.
MILHO PARA CANJICA, BRANCO, TIPO 1, DESPELICULADO,
PACOTE COM NO MÍNIMO 500G. A EMBALAGEM DEVE
CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, VALIDADE, LOTE E
FABRICAÇÃO. VALIDADE DE NO MÍNIMO QUATRO MESES.
MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1, GRUPO DURO, CLASSE
AMARELA, PREPARADO COM MATÉRIA PRIMA SÃ E
LIMPAS, ISENTA DE PARASITOS E DETRITOS DE ANIMAIS
OU VEGETAIS. PACOTE COM 500G.
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA MINGAU,
TIPO CREMOGEMA, DIVERSOS SABORES, EM
EMBALAGENS DE 200 G, QUE DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO
DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO.
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43.
44.

45.

46.

MISTURA ALIMENTÍCIA PARA PREPARO DE BOLO,
EMBALAGEM DE 450G.
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, MATÉRIA-PRIMA SOJA,
APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, TIPO REFINADO.
EMBALAGEM COM 900 ML.
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO
FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, COMPOSIÇÃO
BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%.
EMBALAGEM COM 400G.
TRIGO PARA QUIBE DE ÓTIMA QUALIDADE, COR, SABOR E
AROMA CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO. EMBALAGEM
INTEGRA DE 500G.

160
Unidades
765
Unidades

250 Pacotes

20 Pacotes

LOTE 2 – BISCOITOS
ITEM

4.

5.

6.

DESCRIÇÃO
BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR
MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SEM RECHEIO. ESTANDO DE ACORDO COM
AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA
ANVISA/MS.
BISCOITO / BOLACHA, TIPO CREAM CRACKER
COMPOSIÇÃO BÁSICA, FARINHA DE TRIGO, GORDURA
VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM EXTRATO DE MALTE
E FERMENTO BIOLÓGICO, AROMATIZADO
ARTIFICIALMENTE, EMBALADO COM DUPLA PROTEÇÃO.
EMBALAGEM COM 400G.
BISCOITO/BOLACHA, TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL.
APRESENTAÇÃO QUADRADO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: INTEGRAL E SEM RECHEIO. O BISCOITO
DEVERÁ SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS
PRIMAS SÃS E LIMPAS, EM PERFEITO ESTADO.
EMBALAGEM DE 400G.

QUANTIDAD
E
4.000
Pacotes

4.000
Pacotes

200 Pacotes

LOTE 03 – LEITE E DERIVADOS
ITEM
12.

13.

14.

DESCRIÇÃO
CREME DE LEITE, INGREDIENTES GORDURA LÁCTEAMÍNIMO 35%, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRA REX
(CAIXINHA), PESO 200 G, PRAZO VALIDADE 180 DIAS.
IOGURTE, EMBALAGEM 900ML, BEBIDA LÁCTEA, COM
POLPA DE FRUTA EM SABORES DIVERSOS. PRAZO
VALIDADE 45 D, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO 0 A 10 ¨C
IOGURTE, EMBALAGEM TIPO CHUPETINHA. AROMA
ARTIFICIAL DE FRUTAS. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE, PESO LÍQUIDO DE ACORDO COM NORMAS
E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.
EMBALAGEM COM 120G

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

QUANTIDAD
E
150 Caixas

900 Frascos

100
Unidades

Terça-feira
15 de Março de 2022
90 - Ano IX - Nº 2289

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.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

IOGURTE DIET, ISENTO DE AÇÚCAR, NOS SABORES
MORANGO E COCO, EMBALAGEM COM 170G CONTENDO
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

50 Unidades
120
Unidades

LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM COM 395G.
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - EMBALADO EM
PACOTES DE 200G, ALUMINIZADA OU ENLATADA,
CONTENDO O REGISTRO DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATA DE
FABRICAÇÃO DE ACORDO AS NORMAS OU RESOLUÇÕES
VIGENTE DA ANVISA/MS.
LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO C. EMBALAGEM
DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 1000ML, CONTENDO
INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE E/OU AGRICULTURA.
LEITE EM PÓ DESNATADO DE BOA SOLUBILIDADE EMBALADO EM PACOTES DE 200G, ALUMINIZADA OU
ENLATADA, CONTENDO O REGISTRO DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATA DE
FABRICAÇÃO DE ACORDO AS NORMAS OU RESOLUÇÕES
VIGENTE DA ANVISA/MS.
LEITE, TIPO UHT, INTEGRAL, PRAZO VALIDADE 180 DIAS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEMBALAGEM TETRAPACK
DE 1 LITRO
QUEIJO TIPO MUSSARELA, ORIGEM LEITE DE VACA,
EMBALAGEM 1KG.
QUEIJO TIPO PARMESÃO, RALADO. EMBALAGEM DE 50
GRAMAS.

1.220
Pacotes

1.450 Litros

50 Pacotes

320 Litros
40
Quilogramas
210 Pacotes

LOTE 04 – ALIMENTOS DIVERSOS
ITEM

31.

32.

33.

DESCRIÇÃO

QUANTIDAD
E

ACHOCOLATADO EM PÓ, ENRIQUECIDO COM
VITAMINAS, IGUAL OU SUPERIOR A NESCAU, TODDY OU
NESQUICK, SABOR CHOCOLATE. EMBALAGEM COM
400G, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO
DE SEIS MESES.
AÇÚCAR TIPO CRISTAL, BRANCO DE PRIMEIRA
QUALIDADE. PRODUZIDO A PARTIR DO CALDO DE CANADE-AÇÚCAR, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTA DE
MATÉRIA TERROSA. PACOTE DE 1KG, COM
INFORMAÇÃO DA DATA DA FABRICAÇÃO, MARCA DE
REFERÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE.
ADOÇANTE LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES:
ÁGUA; SORBITOL; EDULCORANTES: CICLAMATO DE
SÓDIO; SACARINA SÓDICA E GLICOSÍDEOS DE
ESTEVIOL, CONSERVANTES: ÁCIDO BENZOÍCO
EMETILPARABENO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM
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80 ML.

34.

35.

36.

37.
38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, NÃO CONTENDO
GLÚTEN, COM NÍVEL DE ACIDEZ MÁXIMA DE 0,6%.
EMBALAGEM COM 500 ML. ROTULAGEM COM DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÃO DOS
INGREDIENTES E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL.
CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10G, CONTENDO 10
SAQUINHOS, DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÃO DOS
INGREDIENTES E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL.
CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10G, CONTENDO 10
SAQUINHOS, DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÃO DOS
INGREDIENTES E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL.
CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10G, CONTENDO 10
SAQUINHOS, DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÃO DOS
INGREDIENTES E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL.

20 Frascos

1.300 Caixas

1.400 Caixas

CHOCOLATE GRANUADO, EMBALAGEM DE 130G.
COCO RALADO, APRESENTAÇÃO DESITRATADO,
EMBALAGEM DE 100G.
CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA,
MATÉRIA-PRIMA AÇAFRÃO, ASPECTO FÍSICO MOÍDO,
APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, EMBALAGEM COM 100G.
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.
CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA,
MATERIA-PRIMA CANELA EM PÓ. EMBALAGEM COM 40G,
COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE,
INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES E COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL.
CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA,
MATERIA-PRIMA COMINHO. EMBALAGEM CONTENDO NO
MÍNIMO 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E
PRAZO DE VALIDADE
CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA,
MATERIA-PRIMA CORANTE: COLORAU EM PÓ,
EMBALAGEM CONTENDO 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO
CONDIMENTO, MATERIA-PRIMA NOZ MOSCADA.
EMBALAGEM DE 20 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE
CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO NATURAL, MATERIAPRIMA LOURO, ASPECTO FÍSICO FOLHA SECA,
APLICAÇÃO CULINÁRIA GERAL. EMBALAGEM CONTENDO
NO MÍNIMO 50G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E
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PRAZO DE VALIDADE.

46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

55.

56.

57.
58.

EXTRATO, DE TOMATE, CONCENTRADO, ISENTO DE
FERMENTAÇÃO E DE INDICADORES DE
PROCESSAMENTO DEFEITUOSO, SEM CORANTES
ARTIFICIAIS E ISENTO DE SUJIDADES. EMBALAGEM
TETRA PARCK COM APROXIMADAMENTE 340G
FARINHA DE MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TORRADA,
TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE
BRANCA, TIPO 1.
FARINHA DE MANDIOCA, TIPO TAPIOCA. ARMAZENADO
EM EMBALAGEM APROPRIADA, SEM SUJIDADES.
FERMENTO BIOLOGICO SECO, INSTANTANEO, IDEAL
PARA MASSAS DE PAES E PIZZAS; PESO LIQUIDO 10G
POR ENVELOPE. EMBALAGEM COM DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO EM PÓ,
VARIEDADES REGULAR, APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO
PRODUTOS PANIFICAÇÃO/MASSAS. EMBALAGEM EM
POTE DE 100G.
GELATINA ALIMENTÍCIA, COMUM, SABORES VARIADOS.
EMBALAGEM COM 45G, DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MODO
DE PREPARO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.
LEITE DE COCO, EMBALAGEM DE 200ML.
MAIONESE, TIPO TRADICIONAL, APLICAÇÃO USO
CULINÁRIO. EMBALAGEM DE 200G.
MARGARINA COM SAL - MARGARINA, COM SAL, COM
TEOR DE LIPIDIOS ACIMA DE 60%, COMPOSTA DE OLEOS
VEGETAIS, AGUA, LEITE, SAL, ESTABILIZANTE,
CONSERVADOR, ACIDULANTE, AROMATIZANTE E
OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, EMBALAGEM
COM 500 G
MARGARINA SEM SAL MÍNIMO DE 70% DE LIPÍDIOS,
LATA INTACTA DE 500 G, NA EMBALAGEM DEVERÁ
CONSTAR DATA DA FABRICAÇÃO DATA DE VALIDADE E
NÚMERO DO LOTE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE
3 MESES NA DATA DA ENTREGA
MILHO VERDE EM CONSERVA, INGREDIENTES GRÃOS
DE MILHO VERDE COZIDO. EMBALAGEM DE 200G, COM
ROTULAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES E
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL.
SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO
DE SÓDIO 98,5%.
SUCO CONCENTRADO, POLPA E SUCO CONCENTRADO
DE FRUTA. VARIOS SABORES. EMBALAGEM GARRAFA

700
Embalagens

210
Quilogramas
275
Quilogramas
78 Unidades

65 Unidades

300
Unidades

70 Unidades
50 Unidades

645 Potes

200 Potes

330
Unidades

120
Quilogramas
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DE 500 ML.

59.

60.

VINAGRE, MATÉRIA PRIMA, ÁLCOOL DE CEREAIS, TIPO
NEUTRO, ACIDEZ 4 a 6%, ASPECTO VISUAL, LÍMPIDO E
SEM DEPÓSITOS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6
MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA.
SARDINHA PRÉ-COZIDA EM OLEO COMESTÍVEL.
INGREDIENTES OBRIGATÓRIOS: SARDINHA TEMPERADA,
DESCASCADA MECANICAMENTE, LIVRE DE
NADADEIRAS, CAUDA E CABEÇA. EMBALAGEM
PRIMÁRIA: LATAS DE 125G

75 Frascos

60 Latas

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A aquisição acima descrita é necessária, para atendimento das demandas das diversas
secretarias, tendo em vista os programas e serviços de atendimento em funcionamento no
município, para o bom andamento da gestão pública.
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 2022 e terá a seguinte classificação
orçamentária:
LOTES 01, 02, 03 e 04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO

FONTE

00
2017- Manutenção da Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO

FONTE

01
2098 - Manutenção do Ensino Básico
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
2065 - Gestão das Ações da Atenção Básica - primária
2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade
Ambulatorial e Hospitalar
2336 – Emenda de Parlamentar Individual – Incremento
Temporário do PAB

FONTE
02
02/14
02/14
14
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2192 – Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência – SAMU 192

02/14

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO

FONTE

2057 – Manutenção do FMAS

00

2294 – Programas de Assistência Social – FNAS

29

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
2123 – Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo

FONTE
00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
2142- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

FONTE
00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
2161- Manutenção da Secretaria de Agricultura

FONTE
00

4. FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA:
A entrega do objeto desta aquisição será na cidade de Ibipitanga, no prazo máximo de 03
(TRÊS) DIAS a partir da emissão da ordem de fornecimento, sendo entregue no setor de
compras ou nos locais indicados pela administração municipal, de acordo com as
necessidades de cada secretaria, de forma gradual, conforme solicitação via telefone ou e-mail
e especificações da contratante dentro do quanto estabelecido no contrato e instrumento
convocatório.
5. DEVERES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
5.1– Da Contratante:
a) Fornecer os produtos sempre dentro de seu prazo de validade com vida útil superior a 90%
(noventa por cento),
b) Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do fornecimento a
partir da data de assinatura do contrato;
c) Substituir imediatamente os produtos que não estiverem em condições de uso, vencidos ou
deteriorados, sem qualquer ônus para o Município;
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d) Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os tributos,
taxas e licenças municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou indiretas;
e) Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município, cumprindo as exigências da mesma.
f) Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados por
esta municipalidade;
g) Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, de seu estabelecimento até o local
determinado pelo Município, bem como pelo seu descarregamento;
h) Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por autoridade
competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento aplicável à
espécie, por parte da Contratada.
i) Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir
sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando
solicitados pelo Município de Ibipitanga-BA.
j) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Município
ou a terceiros;
k) Fornecer os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com as Secretarias Municipais e/ou
seus representantes, indicado pela secretaria de Administração, acatando sugestões, normas
e orientações que possibilitem maior qualidade ao contrato;
l) Comunicar ao Município a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção;
m) Não transferir a outrem, o objeto da presente licitação;
n) Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor ou Comissão responsável pela
aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de validade vencidos ou que faltem menos de um
mês para o seu vencimento.
c) 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.
d) Entregue o objeto desta licitação, a prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) por servidor ou comissão responsável, desde que:
- A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
- O prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o solicitado;
- A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
- A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora.
7. VIGÊNCIA CONTRATUAL
O fornecimento do objeto referente a esta licitação dar-se-á do dia da assinatura do contrato
até 31.12.2022. A vigência poderá ser prorrogada com base no art. 57 da Lei nº 8.666/93.
8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos designadas
pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro de 2022 a
qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência a administração municipal.
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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.
Angélica Ferreira
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Decreto nº 360/2021
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
006-2022

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
006-2022

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
006-2022

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
006-2022

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa XxxxxXxxxxXxxxx, 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 008-2022-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 0082022-PE, do tipo menor: MENOR PREÇO GLOBAL, realizado através
Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Decreto
n° 005, DE 05 de janeiro de 2022, cujo objeto é contratação de empresa
especializada, para a prestação de serviços de radiodifusão sonora, através de
emissora de rádio, com modulação FM, cuja área de alcance de transmissão
tenha amplitude em todo território municipal visando à veiculação de notícias,
avisos, comunicados, campanhas e programas informativos do interesse
público municipal. Horário, Data de Recebimento das propostas: a partir do dia
15/03/2022 a 25/03/2022 até as 08h30min horas, Sessão: às 14h30min do dia
25/03/2022 (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, 11 de março de 2022. Laís Venância
Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2022
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008-2022-PE
SÍNTESE DO OBJETO
Contratação de empresa especializada, para a prestação de
serviços de radiodifusão sonora, através de emissora de
rádio, com modulação FM, cuja área de alcance de
transmissão tenha amplitude em todo território municipal
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INFORMAÇÕES GERAIS
1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008-2022-PE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações
e pela Pregoeira devidamente nomeado pelo Decreto n° 005, DE 05 de janeiro de 2022,
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 GLOBAL,
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
GABINETE DO PREFEITO.
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO:GLOBAL
5. Objeto
Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de radiodifusão sonora,
através de emissora de rádio, com modulação FM, cuja área de alcance de transmissão tenha
amplitude em todo território municipal visando à veiculação de notícias, avisos, comunicados,
campanhas e programas informativos do interesse público municipal.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a)Recebimento das propostas: a partir do 15/03/2022 a 25/03/2022 até às 08:30 horas.
b)Abertura das propostas 25/03/2022 às 14h:00min.
c) Início da sessão de disputa de preços 25/03/2022 às 14h: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
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 nº123/2006 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,
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momento anterior a abertura da sessão pública,
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

quando,

então,

encerrar-se-á

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.
13.7. 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.
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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.
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
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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.
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.
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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;
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
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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.
15.6. 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;
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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 provema 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
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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)

No mínimo 01 (um) atestado de qualificação técnica, em nome da empresa licitante,

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa
licitante

executou

o

serviço

satisfatoriamente

compatível em característica, com o objeto da presente 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, 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
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;
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b) o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento
definitivo do serviços e diante da nota fiscal e da comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista;
c) os serviços deverão ser fornecidos, no prazo de até 05 (cinco) dias, e em casos
excepcionais os serviços 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 serviços
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
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.
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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.
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 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável na
forma do art. 57, Inciso II, da Lei n° 8.666/93.
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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 serviços deverão ser entregues, conforme ordem de serviços.
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- A CONTRATADA deverá iniciar os serviços imediatamente após assinatura do
contrato, conforme a necessidade de cada órgão da administração pública;
24.1.6- A CONTRATADA não necessita ter sede no perímetro urbano do município de
Ibipitanga;
24.1.7- A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
24.1.8- A execução dos serviços deverá ser realizada por profissionais habilitados e com
experiência na área;
24.1.9- A produção geral dos programas e dos spots será de responsabilidade da
Administração municipal, devendo a CONTRATADA ceder todo o suporte técnico de pessoal e
equipamentos necessários para a execução dos serviços.
24.1.10Entregar mensalmente um arquivo em CD ou outra forma de armazenamento de
informações e dados, de todos os programas e spots veiculados durante o mês;
24.1.11A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus
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prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização
ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
24.1.12A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela prestação dos
serviços, objeto deste instrumento.;
24.1.13Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
24.1.14A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida no edital e 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 - A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos
designadas pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro
de 2022 a qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência a administração municipal;
24.2.3.1- 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.
24.2.4- Efetuar o objeto deste certame de acordo com as especificações contidas;
24.2.5- Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta licitação;
24.2.6- Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do contrato;
24.2.7- Efetuar o pagamento à contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega da
Nota Fiscal no setor competente;
24.2.8- Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
24.2.9- Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que
forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção.
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 serviços 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.
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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.
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
fornecimentonão realizado;
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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 outrosilícitos 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
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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.
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 global, 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.

Minuta do Contrato;
Modelo de Proposta de Preços;
Termo Descritivo;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
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V.
VI.
VII.

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, 08 de março de 2022.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 021/2022
Pregão Eletrônico n° 008/2022
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 XxxxxXxxxxXxxxx, inscrita no CNPJ sob n°
00.000.000/0000-00, com sede na XxxXxxxxXxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP:
00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) XxxxxXxxxxXxxxx, 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 contratação de empresa especializada, para a
prestação de serviços de radiodifusão sonora, através de emissora de rádio, com modulação
FM, cuja área de alcance de transmissão tenha amplitude em todo território municipal visando
à veiculação de notícias, avisos, comunicados, campanhas e programas informativos do
interesse público municipal, conforme Edital do Pregão Eletrônico Nº. 006-2022 e seus
anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço Global, em obediência ao Edital do Pregão
Eletrônico N° 008-2022 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, I nciso II, da Lei 8.666/93, com
as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade
do fornecimento dos serviços.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx), 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 dos serviços.
4.2 - O pagamento equivale serviços do lote 00, especificados no processo licitatório, de
acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Eletrônico
nº. 008-2022.
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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: 02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2039 – Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fontes 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 - 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- A CONTRATADA deverá iniciar os serviços imediatamente após assinatura do contrato,
conforme a necessidade de cada órgão da administração pública;
6.1.6. A CONTRATADA não necessita ter sede no perímetro urbano do município de
Ibipitanga;
6.1.7- A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.8- A execução dos serviços deverá ser realizada por profissionais habilitados e com
experiência na área;
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6.1.9- A produção geral dos programas e dos spots será de responsabilidade da
Administração municipal, devendo a CONTRATADA ceder todo o suporte técnico de pessoal e
equipamentos necessários para a execução dos serviços.
6.1.10- Entregar mensalmente um arquivo em CD ou outra forma de armazenamento de
informações e dados, de todos os programas e spots veiculados durante o mês;
6.1.11- A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados
à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.12- A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela prestação dos serviços,
objeto deste instrumento.;
6.1.13- Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
6.1.14- A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida no edital e contrato.
6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, às obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
6.2.3 - A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos
designadas pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro
de 2022 a qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência a administração municipal;
6.2.3.1- 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.
6.2.4- Efetuar o objeto deste certame de acordo com as especificações contidas;
6.2.5- Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta licitação;
6.2.6- Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do contrato;
6.2.7- Efetuar o pagamento à contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega da
Nota Fiscal no setor competente;
6.2.8- Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
6.2.9- Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que
forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção.
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.
CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico n. 0082022 e adjudicado á Empresa XxxxxXxxxxXxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
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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. ______________________________
CPF:____________________________

2. ___________________________
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
008-2022

Objeto: Contratação de empresa na prestação de serviços para o fornecimento de materiais
gráficos, com atendimento sob demanda, desta Prefeitura e Secretarias Municipais, pelo
período de 12(doze) meses.

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

LOTE ÚNICO:
Item

Descrição

Especificação

Unidade

Quant.

1

Prestação de serviços
de
radiodifusão
sonora, através de
emissora de radio,
com modulação FM.

10
inserções/dia,
com duração de 60
segundos,
no
mínimo, cada Spot.

Mês

12

VALOR VALOR
UNIT
TOTAL

Observação: A publicidade deverá ser inserida em 4 (quatro) inserções no período matutino,
(três) inserções no período vespertino e 3 (três) inserções no período noturno, conforme a
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demanda e a disponibilidade de programação da emissora, devendo a emissora FM ter
disponibilidade de segunda a domingo das 6 horas às 22 horas, para realização das inserções,
sendo o valor fixo independente do dia da semana ou horários classificados como “horário
nobre”.

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 DA CONTRATAÇÃO
Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de radiodifusão sonora,
através de emissora de radio, com modulação FM, cuja área de alcance de transmissão tenha
amplitude em todo o território municipal visando à veiculação de notícias, avisos,
comunicados, campanhas e programas informativos do interesse público municipal.
1.1 – Descrição do serviço:
Item

Descrição

Especificação

Unidade

Quantidade

1

Prestação de serviços
de radiodifusão sonora,
através de emissora de
radio, com modulação
FM.

10 inserções/dia, com
duração de 60
segundos, no mínimo,
cada Spot.

Mês

12

Observação: A publicidade deverá ser inserida em 4 (quatro) inserções no período matutino,
(três) inserções no período vespertino e 3 (três) inserções no período noturno, conforme a
demanda e a disponibilidade de programação da emissora, devendo a emissora FM ter
disponibilidade de segunda a domingo das 6 horas às 22 horas, para realização das inserções,
sendo o valor fixo independente do dia da semana ou horários classificados como “horário
nobre”.
2. JUSTIFICATIVA
A presente contratação tem por finalidade a contratação de emissora de rádio para divulgação
de matérias institucionais do Poder Executivo incluindo as diversas secretarias, visando dar
publicidade dos atos e atividades da Administração Pública, bem como suas campanhas e
outros afins de interesse público, numa clara alusão ao princípio da publicidade, esculpido de
forma impositiva no caput do art. 37 da Constituição Federal.
A escolha da divulgação por Rádio FM leva em consideração as características peculiares
deste veículo de informação, que permitirá que a peça institucional alcance de forma mais
eficaz um grande número de pessoas, por ser meios democráticos e populares, que utilizam
linguagem simples e direta, de fácil compreensão e acessível a toda a população.
3. ESTIMATIVA DE CUSTO
A despesa decorrente do objeto do presente instrumento obteve preços cotados através do
site www.bancodeprecos.com.br, conforme relatório de cotação anexo.
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4. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
A despesa referente este certame correrá a conta da dotação do orçamento do exercício de
2022 e terá a seguinte classificação orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2039 – Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fontes de Recursos: 00
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura/nota fiscal dos serviços,
até 30 (trinta) dias da data de recebimento da nota fiscal referente os serviços prestados, cujo
pagamento ficará condicionado à efetiva veiculação das matérias institucionais.
6. DOS DEVERES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
6.1 – Da contratada:
6.1.1 A CONTRATADA deverá iniciar os serviços imediatamente após assinatura do
contrato, conforme a necessidade de cada órgão da administração pública;
6.1.2 A CONTRATADA não necessita ter sede no perímetro urbano do município de
Ibipitanga;
6.1.3 A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações
e compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem
como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais
e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem
mesmo ao de solidariedade;
6.1.4 A execução dos serviços deverá ser realizada por profissionais habilitados e com
experiência na área;
6.1.5 A produção geral dos programas e dos spots será de responsabilidade da
Administração municipal, devendo a CONTRATADA ceder todo o suporte técnico
de pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços.
6.1.6 Entregar mensalmente um arquivo em CD ou outra forma de armazenamento de
informações e dados, de todos os programas e spots veiculados durante o mês;
6.1.7 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa,
negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato,
diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.8 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela prestação dos serviços,
objeto deste instrumento.;
6.1.9 Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
6.1.10 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigida no edital e contrato.
6.2 – Da contratante:
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6.2.1

- Efetuar o objeto deste certame de acordo com as especificações contidas;

6.2.2

Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta licitação;

6.2.3

Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do contrato;

6.2.4

Efetuar o pagamento à contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega
da Nota Fiscal no setor competente;

6.2.5

Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;

6.2.6

Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que
forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção.

7. VIGÊNCIA CONTRATUAL
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser rescindido por interesse público
e/ou prorrogado nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.
8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos designadas
pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro de 2022 a
qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência a administração municipal.
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.

Angélica Ferreira
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Decreto nº 360/2021
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
006-2022

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
006-2022

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
006-2022

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
006-2022

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa XxxxxXxxxxXxxxx, 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 009-2022-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 0092022-PE, do tipo menor: MENOR PREÇO POR LOTE, realizado através
Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Decreto
n° 005, DE 05 de janeiro de 2022, cujo objeto é aquisição de produtos e
utensílios de limpeza e higiene, materiais descartáveis e utensílios de utilidade
doméstica, em atendimento as necessidades da administração municipal,
compreendendo suas diversas secretarias. Horário, Data de Recebimento das
propostas: a partir do dia 15/03/2022 a 25/03/2022 até as 08h30min horas,
Sessão: às 16h30min do dia 25/03/2022 (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, 14 de março de 2022.
Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira
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DE
IBIPITANGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009-2022-PE

SÍNTESE DO OBJETO
Aquisição de produtos e utensílios de limpeza e higiene,
materiais descartáveis e utensílios de utilidade doméstica,
em atendimento as necessidades da administração
municipal, compreendendo suas diversas secretarias.

2022
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INFORMAÇÕES GERAIS
1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009-2022-PE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações
e pela Pregoeira devidamente nomeado pelo Decreto n° 005, DE 05 de janeiro de 2022,
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 lote, 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 Infraestrutura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de
Finanças, Secretaria Municipal de Ação Social, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Secretaria Municipal de Agricultura.
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO:POR LOTE
5. Objeto
Aquisição de produtos e utensílios de limpeza e higiene, materiais descartáveis e utensílios de
utilidade doméstica, em atendimento as necessidades da administração municipal,
compreendendo suas diversas secretarias.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a)Recebimento das propostas: a partir do 15/03/2022 a 25/03/2022 até às 08:30 horas.
b)Abertura das propostas 25/03/2022 às 16h:00min.
c) Início da sessão de disputa de preços 25/03/2022 às 16h: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
www.licitacoes-e.com.br.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
Pregoeira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
138 - Ano IX - Nº 2289

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
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 nº123/2006 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.
13.7. 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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;
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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibipitanga

Terça-feira
15 de Março de 2022
143 - Ano IX - Nº 2289

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
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.
15.6. 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;
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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 provema 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
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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)

No mínimo 01 (um) atestado de qualificação técnica, em nome da empresa licitante,

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa
licitante

executou

o

serviço

satisfatoriamente

compatível em característica, com o objeto da presente licitação;
b)
c)

Alvará de funcionamento.

Apresentação da Licença Sanitária (documento válido) para os itens que a
legislação exigir

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.
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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
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:
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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 serviços e diante da nota fiscal e da comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista;
c) os serviços deverão ser fornecidos, no prazo de até 05 (cinco) dias, e em casos
excepcionais os serviços 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
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.
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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.
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 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogável
na forma do art. 57, Inciso II, da Lei n° 8.666/93.
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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. A entrega do objeto desta aquisição será na cidade de Ibipitanga, no prazo máximo de
03 (TRÊS) DIAS após ordem de fornecimento, a ser entregue no almoxarifado ou nos locais
indicados pela administração municipal, compreendendo suas respectivas secretarias, de
forma gradual, conforme solicitação via telefone ou e-mail e especificações da contratante
dentro do quanto estabelecido no contrato e instrumento convocatório.
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 - Fornecer os produtos sempre dentro de seu prazo de validade com vida útil superior a
90% (noventa por cento).
24.1.7- Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do
fornecimento a partir da data de assinatura do contrato;
24.1.8- Substituir imediatamente os produtos que não estiverem em condições de uso,
vencidos ou deteriorados, sem qualquer ônus para o Município;
24.1.9- Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os
tributos, taxas e licenças municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou
indiretas;
24.1.10Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município, cumprindo as exigências
da mesma;
24.1.11Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle
adotados por esta municipalidade;
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24.1.12Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, de seu estabelecimento até o
local determinado pelo Município, bem como pelo seu descarregamento;
24.1.13Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por
autoridade competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento
aplicável à espécie, por parte da Contratada;
24.1.14Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir
sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando
solicitados pelo Município de Ibipitanga-BA;
24.1-15- Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao
Município ou a terceiros
24.1.16- Fornecer os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com as Secretarias
Municipais e/ou seus representantes, indicado pela secretaria de Administração, acatando
sugestões, normas e orientações que possibilitem maior qualidade ao contrato;
24.1.17- Comunicar ao Município a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção;
24.1.18- Não transferir a outrem, o objeto da presente licitação;
24.1.19- Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
24.2 – DA CONTRATANTE:
24.2.1 - Pagar conforme estabelecido nas obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus termos;
24.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
24.2.3 - A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos
designadas pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro
de 2022 a qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência a administração municipal;
24.2.3.1- 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
24.2.4- Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser
solicitados pela contratada;
24.2.5- Fiscalizar, por meio de um servidor designado, a fiel observância das disposições do
Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando
cópia imediatamente à contratada, para a pronta correção das irregularidades apontadas,
fixando prazo para sua eventual correção e/ou substituição;
24.2.6- Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos;
24.2.7- Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega deste que observadas às
normas de acesso de cada departamento;
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 serviços 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
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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.
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.
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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 outrosilícitos 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.
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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.
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 global, 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).
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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, 10 de março de 2022.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 022/2022
Pregão Eletrônico n° 009/2022
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 XxxxxXxxxxXxxxx, inscrita no CNPJ sob n°
00.000.000/0000-00, com sede na XxxXxxxxXxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP:
00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) XxxxxXxxxxXxxxx, 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 produtos e utensílios de limpeza
e higiene, materiais descartáveis e utensílios de utilidade doméstica, em atendimento as
necessidades da administração municipal, compreendendo suas diversas secretarias,
conforme Edital do Pregão Eletrônico Nº. 009-2022 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
Eletrônico N° 009-2022 e seus Anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 –O presente contrato terá vigência da data de assinatura deste instrumento até 31 de
dezembro de 2022.
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, I nciso II, da Lei 8.666/93, com
as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade
do fornecimento dos serviços.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx), 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 dos serviços.
4.2 - O pagamento equivale serviços do lote 00, especificados no processo licitatório, de
acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Eletrônico
nº. 009-2022.
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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
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2017- Manutenção da Secretaria de Administração
00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
PLNEJAMENTO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2020- Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento
00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2317 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
01
2091 - Manutenção da Educação Infantil

01/15/04

2092 – Manutenção do Ensino Fundamental

01/15/04

2094 - Manutenção da Educação Infantil – FUNDEB 30%

19

2096 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%

19

2097 – Manutenção do Transporte Escolar

01

2098 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE

01

2099 – Programa Dinheiro Direto na Escola

15

2101 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

01
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2103 – Manutenção da Educação Especial

01

2211 – Manutenção do Desporto Amador

00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
02
2065 - Gestão das Ações da Atenção Básica - primária
02/14
2069 - Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica e
02
Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade
02/14
Ambulatorial e Hospitalar
2336 – Emenda de Parlamentar Individual – Incremento
14
Temporário do PAB
2326 – Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde
14
Pública – COVID 19
2192 – Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel
02/14
de Urgência – SAMU 192
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2123 – Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2055 – Manutenção do Conselho Tutelar
00
2057 – Manutenção do FMAS
00
2285 – Bloco da Gestão do PBF e do CADUNICO
29
2294 – Programas de Assistência Social – FNAS
29
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2142- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2161- Manutenção da Secretaria de Agricultura
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;
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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 - Fornecer os produtos sempre dentro de seu prazo de validade com vida útil superior a
90% (noventa por cento).
6.1.7. Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do
fornecimento a partir da data de assinatura do contrato;
6.1.8- Substituir imediatamente os produtos que não estiverem em condições de uso,
vencidos ou deteriorados, sem qualquer ônus para o Município;
6.1.9- Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os
tributos, taxas e licenças municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou
indiretas;
6.1.10- Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município, cumprindo as exigências da
mesma;
6.1.11- Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados
por esta municipalidade;
6.1.12- Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, de seu estabelecimento até o local
determinado pelo Município, bem como pelo seu descarregamento;
6.1.13- Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por
autoridade competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento
aplicável à espécie, por parte da Contratada;
6.1.14- Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir
sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando
solicitados pelo Município de Ibipitanga-BA;
24.1-15- Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao
Município ou a terceiros
24.1.16- Fornecer os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com as Secretarias
Municipais e/ou seus representantes, indicado pela secretaria de Administração, acatando
sugestões, normas e orientações que possibilitem maior qualidade ao contrato;
24.1.17- Comunicar ao Município a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção;
24.1.18- Não transferir a outrem, o objeto da presente licitação;
24.1.19- Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido nas obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
6.2.3 - A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos
designadas pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro
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de 2022 a qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência a administração municipal;
6.2.3.1- 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
6.2.4- Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser
solicitados pela contratada;
6.2.5- Fiscalizar, por meio de um servidor designado, a fiel observância das disposições do
Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando
cópia imediatamente à contratada, para a pronta correção das irregularidades apontadas,
fixando prazo para sua eventual correção e/ou substituição;
6.2.6- Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos;
6.2.7- Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega deste que observadas às
normas de acesso de cada departamento;
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 Eletrônico n. 0092022 e adjudicado á Empresa XxxxxXxxxxXxxxx.
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. ______________________________
CPF:____________________________

2. ___________________________
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
009-2022

Objeto: Aquisição de produtos e utensílios de limpeza e higiene, materiais descartáveis e
utensílios de utilidade doméstica, em atendimento as necessidades da administração
municipal, compreendendo suas diversas secretarias.

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

LOTE 01 – PRODUTOS E UTENSILIOS DE LIMPEZA E HIGIENE
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT.

MARCA
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1

Água sanitária, composição química
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio,
tipo comum, frasco de 1.000ml.

Unidades

4.800

2

Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido,
incolor, volátil, teor alcoólico 95,1 a 96¨gl,
frasco 5000ml.

Unidades

1.700

Galões

3.800

Unidades

2.500

Unidades

100

Unidades

90

Unidades

55

Unidades

4.870

Unidades

335

Unidades

350

Unidades

4.750

Unidades

47

Unidades

50

Unidades

50

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico
70% álcool, apresentação líquido, galão
com 5000ml.
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico
70% álcool gel, frasco com 420g, com
válvula dosadora.
Aparelho de barbear, descartável, tipo
tricotomizador, em cabo de plástico, sem
rebarbas, com 95mm de comprimento,
composto de 2 laminas de cortes de 04cm,
protegida através de bordo dentado com
tampa de proteção, embalagem individual.
Balde de plástico, material polipropileno,
com alça metálica, com capacidade 12 l,
cor preta, para uso limpeza geral.
Balde de plástico, material polipropileno,
com alça metálica, com capacidade 20 l,
cor preta, para uso limpeza geral.
Desinfetante líquido, fragrância diversas,
com ação bactericida e germicida, para
limpeza, uso geral. Embalagem plástica
contendo 1.000 ml.
Desodorizador
de
ambientes
apresentação:
aerossol,
diversas
essências, embalagem com 360ml.
Desodorizador sanitário, em pedra, com
suporte de plástico para encaixe no vaso
sanitário, diversas fragrâncias, contendo
35g..
Detergente liquido de uso geral com
tensoativo aniônico biodegradável, frasco
com 500ml.
Escova sanitária com suporte e cabo de
plástico, cedas em nylon resistentes em
formato circular.
Escova de uso geral (lavar roupa) com
base plástica, cerdas de nylon, tamanho
médio.
Escova em nylon para limpeza, cerdas
fibra de nylon, cabo plástico, pequena,
medindo aproximadamente 10 x 5 cm.
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15

16

17

18

19

20

21
22
23

24

25

26

27

Espanador de pó, material penas de
avestruz e cabo de madeira com 40cm.
Esponja de lã de aço, aplicação utensílios
domésticos, pacote de aproximadamente
60g c/ 8 unidades.
Esponja para limpeza, tipo dupla face,
material espuma/fibra sintética, com
formato retangular, abrasividade altomínima, aplicação em limpeza geral.
Flanela com dimensões 60 x 40 cm, 100%
algodão, na cor branca ou laranja, com
acabamento em overlock.
Limpador base ácida composição básica
ácida sulfônica, fluorídrico e muriático,
aspecto físico líquido, cor incolor, aplicação
limpeza de pisos, características adicionais
biodegradável. Frasco com 1000ml
Limpador liquido concentrado, leitoso, tipo
pinho gel, bactericida, fungicida, coleracida,
tensoativo não iônico, com composição
química nonilfenol. Frasco com 1000ml.
Limpador instantâneo, multiuso, líquido.
Limpa, desengordura. Várias fragrâncias,
embalagem com 500ml
Limpador detergente, tipo limpa alumínio,
frasco com 500ml.
Limpador, tipo limpa-vidro, aspecto físico
líquido, frasco com 500ml.
Luva de látex natural, sem forro, cano
longo, possui resistência mecânica e
química,
equipamento
de
proteção
individual (epi), tamanho a definir
Multi-inseticida aerossol à base de água
utilizado
para
matar
mosquitos,
pernilongos, muriçocas, moscas, baratas,
aranhas e pulgas. Embalagem de 300 ml.
Pá coletora de lixo, material coletor: zinco,
material do cabo: madeira, comprimento do
coletor: 20cm, comprimento cabo: 80cm.
Pano para limpeza geral, 100% algodão
cru, costuras laterais, comprimento 80 cm
largura 60 cm, alto nível de absorção.

Unidades

25

Pacotes

650

Unidades

1.020

Unidades

820

Unidades

38

Frascos

550

Unidades

180

Frascos

90

Unidades

60

Pares

1.160

Frascos

40

Unidades

43

Unidades

540
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28

29

30

Pano para secar prato de saco alvejado,
100% algodão, com acabamento, cor
branca, medindo aproximadamente 80 x
60cm.
Papel higiênico, material celulose virgem,
branco, sem perfume, folhas duplas e
macia com alta absorção, picotado, pacote
com 4 rolos de 30 metros cada.
Rodo,
material
cabo
de
madeira
plastificado, material suporte plástico,
comprimento
suporte
40cm,
duas
borrachas.

Unidades

220

Unidades

3.950

Unidades

115

31

Rodo, material cabo madeira, material
suporte plástico, comprimento suporte
60cm, quantidade borrachas 2 unidades.

Unidades

105

32

Rodo para pia 20cm, cabo em plástico
polipropileno com borracha macia.

Unidades

25

Pacotes

170

Unidades

1.680

Unidades

200

Unidades

480

Unidades

30

Pacotes

1.030

Pacotes

2.750

Pacotes

2.400

33

34

35

36

37

38

39

40

Sabão em barra glicerinado neutro. Cada
barra possui 200gr. Biodegradável. Pacote
com 5 barras.
Sabão em pó com aditivo alvejante e
amaciante, aplicação lava roupas e limpeza
em geral, caixa com 500g.
Sabonete
líquido
em
reservatório
transparente com capacidade mínima de
500ml, com válvula dosadora.
Sabonete líquido, tipo refil, antisséptico,
para lavagem de mãos. Embalagem de
800ml.
Sabonete de uso infantil,
glicerinado,
solido em barra, de baixa irritação dérmica,
fragrância suave, indicado para bebês.
Embalagem individual, 90gr.
Saco plástico para lixo, capacidade 15
litros, largura 39 cm, altura 50 cm cor preta,
reforçado. Pacote com 10 unidades
Saco plástico para lixo, capacidade 30
litros, largura 59 cm, altura 62 cm cor preta,
reforçado. Pacote com no mínimo 10
unidades
Saco plástico para lixo, capacidade 50
litros, largura 63 cm, altura 80 cm cor preta.
Reforçado. Pacote com no mínimo 10
unidades.
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41

42

43

44

Saco plástico para lixo, capacidade 100
litros, largura 75 cm, altura 105 cm cor
preta. Pacote com no mínimo 05 unidades.
Vassoura, cerdas em nylon de boa
qualidade, cepa em polipropileno com
40cm de comprimento, cabo em madeira
plastificado e rosqueado.
Vassoura, cerdas em pêlo sintético de boa
qualidade, cepa em polipropileno com
30cm de comprimento, cabo em madeira
plastificado e rosqueado.
Vassoura, cerdas em piaçava com 14cm,
cabo madeira, cepa madeira com 40 cm,
tipo doméstica.
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$

Pacotes

2.224

Unidades

165

Unidades

105

Unidades

65

LOTE 02 – MATERIAIS DESCARTÁVEIS
ITEM

1

2

3

4

5

6

DESCRIÇÃO
Algodão hidrófilo em mantas
uniformes, envolvidas em papel
apropriado, isenta de impurezas, não
estéril, embalagem individual de
250g.
Bobina picotada (sacos plásticos
transparentes), medidas
aproximadas: 35x45; 3 kg, aplicação
acondicionamento de alimentos.
Bobina com, no mínimo, 400
unidades.
Bobina saco plástico picotado
(transparentes) medindo
aproximadamente: 40x60cm;
aplicação acondicionamento de
alimentos. Bobina com no mínimo
500 unidade. Capacidade
aproximada 5kg.
Canudo para refresco, material
plástico atóxico, descartável, pacote
contendo 100 unidades.
Colher descartável, material plástico,
aplicação refeição, características
adicionais resistente, tamanho adulto,
pacote com 50 unidades.
Colher descartável, material plástico,
aplicação sobremesa, características
adicionais resistente, pacote com 50
unidades.

UNIDADES

QUANT.

Pacotes

20

Bobinas

21

Bobinas

19

Pacotes

15

Pacotes

370

Pacotes

340

MARCA
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Copo descartável, material
polietileno, capacidade 50ml,
aplicação: café, características
adicionais: de boa qualidade, cor
branco/transparente. Pacote c/ 100
copos.
Copo descartável, material
polietileno, capacidade 200ml,
aplicação água / suco / refrigerante e
café, características adicionais: de
boa qualidade, cor
branco/transparente. Pacote c/ 100
copos.
Copo descartável, material
polietileno, capacidade 300ml,
aplicação água / suco / refrigerante e
café, características adicionais: de
boa qualidade, cor
branco/transparente. Pacote c/ 100
copos.
Copo descartável, polipropileno, com
capacidade mínima para 180ml,
aplicação água / suco / refrigerante e
café, características adicionais: de
boa qualidade, cor branco leitoso.
Pacote com 100 unidades.
Copo térmico isopor 240ml c/ tampa
sistema abre e fecha. Produzido em
poliestireno expandido (EPS) copo
branco (não vem com impressão).
Embalagem marmitex de alumínio,
nº 8 , diâmetro mínimo: /210mmaltura
450mm com capacidade mínima de
850ml. Tampa de alumínio.
Quantidade por caixa: 100 unidades.
Embalagem marmitex de isopor nº8 750ml. Com tampa. Material
produzido em poliestireno expandido
na cor branca. Dimensões: 187 mm x
52 mm forma: redonda. Caixa com
100 unidades. "
Faca descartável, material plástico,
aplicação refeição, características
adicionais com serrilha, tamanho
grande, pacote com 50unidades.
Fósforo, material corpo madeira, tipo
curto pacote com 10 caixas com 40
unidades de palito cada caixa.
Garfo descartável, material plástico,
aplicação refeição, tamanho adulto,
características adicionais
descartáveis resistentes. Pacote 50

Pacotes

3.100

Pacotes

7.150

Pacotes

500

Pacotes

200

Unidades

5.000

Caixas

40

Caixas

40

Pacotes

250

Pacotes

87

Pacotes

370
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Guardanapo de papel, material
celulose, largura 22 cm, comprimento
23 cm, cor branca, tipo de folha
dupla. Pacote com 50 unidades.
Guardanapo de papel, material
celulose, largura 32,5 cm,
comprimento 32,5 cm, cor branca,
tipo de folha dupla. Pacote com 50
unidades.
Luva de vinil sem pó, de segurança
para proteção das mãos, usar na
manipulação de alimentos.
Confeccionada em resina de PVC
(vinil) não estéril, de uso único.
Embalagem: caixa com 100
unidades, tamanho M.
Luva plástica transparente
ambidestra, fabricada em filme de
polietileno de alta densidade,
aplicação na manipulação de
alimentos em geral. Embalagem
pacote com 100 unidades.
Máscara de proteção descartável,
hipoalérgica, não estéril,
confeccionada em TNT, polietileno
com elástico, com duas camadas de
proteção semi-facial (nariz e boca).
Caixa com 50 unidades.
Palito de picolé em madeira, chato,
ponta arredondada, uso descartável,
comprimento de 10 cm. Pacote com
100 unidades
Palito de madeira (tipo palito de
churrasco), tamanho 25cm. Pacote
com 100 unidades.
Papel alumínio, rolo, 7,50m x 30cm
característica técnica: material:
alumínio, comprimento: 7,50 m
largura: 30 cm apresentação: rolo.
Papel filme, material PVC - cloreto de
polivinila, comprimento 15 m, largura
30 cm, apresentação rolo, aplicação
doméstica, características adicionais
auto-adesivo, transparente.
Papel toalha, em rolo, folha dupla,
picotada, não reciclado, cor branca,
dimensões mínimas de 22,0 x 20,0
cm. Embalagem com 02 rolos

Pacotes

830

Pacotes

130

Caixas

131

Pacotes

1.104

Caixas

30

Pacotes

190

Pacotes

30

Rolos

127

Rolos

147

Pacotes

400
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27

28
29

30
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Papel toalha interfolhado com 3
dobras, alta absorção 100%celulose
virgem, medidas aproximadas:
23x26,5. Pacote com 1250 folhas.
Pilha alcalina palito, modelo AAA,
1,5v, embalagem com 2 unidades
Pilha alcalina modelo AA, tipo
pequena. Embalagem com 2
unidades
Pilha alcalina média, modelo C,
tensão nominal 1,5 v. Embalagem
com 1 unidade.
Pilha - bateria alcalina, 9v
embalagem com 1 unidade.
Pilha - tipo lithium batery, referencia:
CR 2032, na voltagem de 3v, no
tamanho padrão, tipo moeda,
embalado em cartela com duas
pilhas.
Pote plástico descartável branco com
tampa. Capacidade 100 ml , ideal
para servir sobremesa. Conteúdo da
embalagem: 100 unidades.
Prato, material plástico, aplicação
refeição, tamanho pequeno, diâmetro
15cm, características adicional
descartável pacote c/ 10 unidades.
Prato, material plástico, aplicação
refeição, tamanho grande, diâmetro
21cm, características adicional
descartável pacote c/ 10 unidades.
Saco plástico transparente,
capacidade para 1kg, medindo
aproximadamente 15x30cm, pacote
com 1000 unidades.
Saco plástico transparente,
capacidade 3kg, aplicação
acondicionamento de alimentos,
tamanho 23 x 38cm, espessura
0,04mm. Embalagem pacote com
100 unidades.
Saco plástico para sacolé, material
plástico, transparente, com 4 cm x 23
a 24 cm, apresentação: pacote com
100 unidades.
Sacola material plástico, cor branca,
reforçada, dimensões: 70x90cm.
Touca sanfonada, tipo descartável,
material TNT, com elástico, cor
branca, aplicação em cozinha, pacote
com 100 unidades.

Pacotes

4.000

Pacotes

270

Pacotes

150

Unidades

50

Unidades

104

Unidades

90

Pacotes

60

Pacotes

700

Pacotes

600

Pacotes

51

Pacotes

12

Pacotes

160

Quilogramas

50

Caixas

310
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LOTE 03 – UTENSILIOS DE UTILIDADE DOMÉSTICA
ITEM

DESCRIÇÃO

1

Abridor de latas e garrafas, em
metal.
Assadeira em alumínio, própria
para pudim, tipo forma com buraco
no meio, com 20 cm de diâmetro
aproximadamente.
Assadeira retangular alta com
abas. Características adicionais:
fabricada em alumínio reforçado.
Dimensões mínimas: 46 cm (C) x
33 cm (L) x6,5 cm (A). Espessura
mínima do alumínio de 2,5 mm.
Bacia plástica, fabricada em
polipropileno, capacidade para 03
litros aproximadamente.
Bacia plástica, fabricada em
polipropileno, capacidade para 30
litros aproximadamente.
Balança digital, para uso em
cozinha, com capacidade máxima
de 10 kg e graduação de 1 grama.
Com sistema de alta precisão de
calibragem, com sistema de tara e
com função para pesagem em
gramas. Alimentação: pilhas, com
indicador de pilha fraca.
Borracha vedação para panela de
pressão.
Borrifador, material plástico, tipo
spray, contendo bico borrifador,
capacidade 500 ml.
Cadeira plástica, com braço, tipo
poltrona, empilhável , fabricada em
polipropileno virgem de alta
resistência, dimensões: largura
580 mm, profundidade 560 mm,
altura 790 mm, espessura mínima
3 mm, carga máxima admissível
182 kg, cor branca, selo
INMETRO.

2

3

4

5

6

7
8

9

UNIDADE

QUANT.

Unidades

6

Unidades

5

Unidades

12

Unidades

6

Unidades

6

Unidades

2

Unidades

25

Unidades

470

Unidades

620

MARCA
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Caixa organizadora, plástico,
transparente, com travas laterais
brancas, capacidade: 10 litros
aproximadamente.
Caixa organizadora, plástico,
transparente, com travas laterais
brancas, capacidade: 12 litros
aproximadamente.
Caixa organizadora, plástico,
transparente, com travas laterais
brancas, capacidade: 20 litros
aproximadamente,.
Caixa organizadora, plástico,
transparente, com travas laterais
brancas, capacidade: 30 litros
aproximadamente,.
Caixa organizadora, com tampa, c/
4 travas de pressão, capacidade
8,6 litros, semi-transparente.
Caixa organizadora, com tampa, c/
4 travas de pressão, capacidade
42 litros, semi-transparente.
Caixa térmica com parede interna
e externa em polipropileno, tampa
e polietileno e isolamento térmico.
Material atóxico, tampa articulada
presa à caixa e com uma alça
prática para facilitar o transporte.
Capacidade 26 litros. Disponível
na cor azul,
Caldeirão em alumínio em alto
padrão de qualidade, nº28, com
capacidade de 15 litros, com
tampa. Para preparo de merenda
escolar
Caldeirão profissional, em aço
inox, fundo triplo, com tampa e
alças, 20cm, capacidade
aproximada: 5,7 litros.
Caneca material plástico, com
alça, de boa qualidade.
Caneca, tipo fervedor, fabricada
em alumínio polido, com alça
lateral em madeira, capacidade
aproximadamente para 3 litros.
Canecão com bico, tipo bule, em
alumínio, de 2 a 2,9 litros
aproximadamente, com cabo em
baquelite ou madeira, com
dimensões aproximadas de 15 cm
de altura e 16 cm de diâmetro.

Unidades

18

Unidades

8

Unidades

14

Unidades

14

Unidades

20

Unidades

13

Unidades

5

Unidades

2

Unidades

2

Unidades

650

Unidades

9

Unidades

4
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22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Cesto plástico, tipo balde com
tampa solta, material polipropileno,
não vazado, resistente, com duas
alças plásticas, fundo e interior
liso, com capacidade
aproximadamente de 50 litros
Coador de pano, 100% algodão,
para coar café, com cabo
resistente, diâmetro mínimo: 11
cm.
Colher de sopa de mesa, toda feita
em aço inox, com no mínimo 17cm
comprimento.
Colher material plástico para
refeição. Pacote com 10 unidades
Colher para servir arroz,
confeccionada em aço inox 18/10,
espessura mínima 1,8mm, cabo
com terminal reto ou com gancho
com comprimento mínimo de
33cm.
Concha para servir feijão,
confeccionada em aço inox 18/10,
espessura mínima 1,8mm, cabo
terminal reto ou gancho com
comprimento mínimo 33cm,
capacidade 200ml.
Conjunto de talheres, (faqueiro)
totalmente em aço inox reforçado,
com 24 peças: 6 Facas de mesa, 6
garfos de mesa, 6 colheres de
mesa e 6 colheres de café.
Copo de vidro, capacidade 300 ml,
cor transparente sem desenhos,
tipo uso água/suco/ refrigerante.
Embalagem com 6 unidades.
Copo de vidro, capacidade 190 ml,
cor transparente, para uso de
líquidos em geral.
Cuba Gastronômica, com tampa,
material totalmente em aço inox,
formato: GN 2/3, profundidade: 65
mm, capacidade 5,4 litros.
Cuscuzeiro individual, material
alumínio, 2 ou 3 peças, alça em
baquelite.
Cuscuzeiro, material alumínio,
característica adicionais alças de
baquelite, nº20.
Dispenser Para Álcool Gel Ou
Sabonete Líquido. Material:
Plástico Abs, Capacidade: 800 ML,

Unidades

22

Unidades

70

Unidades

40

Pacotes

110

Unidades

8

Unidades

8

Jogos

8

Caixas

21

Unidades

35

Unidades

2

Unidades

13

Unidades

11

Unidades

100
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
45

Tipo Fixação: Parede , Cor:
Branca , Aplicação: Mãos ,
Características Adicionais: Visor
Frontal.
Dispenser para papel toalha
interfolha 2 e 3 dobras, suportando
papel de até 23 x 27 cm, feito em
plástico PS alto impacto.. Cor
branca, medidas aproximadas de
32 x 26 / 7 x 12 / 8 cm e sistema
de abertura por travas laterais
acionadas por pressão.
Dispenser para copos descartáveis
de 150 a 200 mililitros, com
acionamento semiautomático
através de alavanca para a
retirada do copo, com capacidade
para 100 copos, na cor branca,
fabricada em plástico injetado.
Escorredor de arroz e massas,
material inox, grande.
Escorredor de massas em
alumínio, com duas alças laterais,
medindo aproximadamente 21cm
(A), 43(D), com capacidade
mínima de 10 litros.
Escumadeira em aço inoxidável,
tamanho de 33cm, diâmetro de
10cm , inteiriça, sem arrebite.
Faca de mesa, toda em aço inox,
comprimento mínimo
212mm,largura mínima 19 mm,
altura 3mm.
Faca, material lâmina aço
inoxidável, material cabo
policarbonato, tamanho 4
polegadas, aplicação cortar
legumes, cor do cabo branco.
Faca, material lâmina aço
inoxidável, material cabo
policarbonato, tamanho 6
polegadas, aplicação cortar
alimentos, tipo cozinha, cor cabo
branca.
Filtro de água, material barro
cozido, Características adicionais:
capacidade 10 litros e 2 elementos
filtrantes (velas). Torneira inclusa.
Formas de metal para pão de
queijo, kit com 5 peças de
tamanho grande.
Frigideira, diâmetro de 26cm.

Unidades

85

Unidades

30

Unidades

4

Unidades

3

Unidades

10

Unidades

32

Unidades

4

Unidades

21

Unidades

32

Kits

40

Unidades

2
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46

47

48

49

50

51

52

53
54
55

56

57

Confeccionada totalmente em aço
inox. Com fundo triplo (aço inox
alumínio aço inox). Cabo tubular e
de aço inox. Linha profissional.
Acabamento em alto brilho. Não
deve soltar resíduo nos alimentos.
Garfo de mesa. Todo em aço inox,
garfo com dentes longos,
comprimento 193 mm, largura 23
mm, altura 19 mm.
Garrafa térmica para café, com
ampola de vidro, capacidade para
1 litro, sistema de servir: rolha.
Garrafa térmica para café, com
ampola de vidro, capacidade
aproximadamente para 2 litros,
sistema de servir: rolha.
Garrafa térmica para café, parte
externa em inox, ampola de vidro,
capacidade mínima de 1,8 litros,
com sistema de pressão para
servir e alça para transportar.
Isqueiro portátil, com corpo
revestido em plástico, acendedor e
gás embutido. Acende
aproximadamente 3.000 vezes.
Com selo holográfico do Inmetro.
Jarra plástica com tampa
removível e bico para servir, com
capacidade de 2 litros, feita em
material plástico resistente. Cor a
definir.
Jarra plástica com tampa
removível e bico para servir, com
capacidade de 4 litros, feita em
material plástico resistente. Cor a
definir.
Jogo de xícaras de porcelana,
branca com 12 peças(06 xícaras e
06 pires). Capacidade de 100ml.
Lixeira em aço inox com pedal.
Capacidade aproximada: 5 litros.
Lixeira em aço inox com pedal.
Capacidade aproximada: 12 litros
Lixeira plástica, altamente
resistente, capacidade 8 litros
aproximadamente , características
adicionais: pedal e tampa, cor
branca.
Lixeira plástica, altamente
resistente, capacidade 9 litros
aproximadamente , características

Unidades

40

Unidades

13

Unidades

23

Unidades

16

Unidades

25

Unidades

48

Unidades

28

Jogos

15

Unidades

13

Unidades

8

Unidades

20

Unidades

30
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58

59

60

61

62

63

64

65

66

adicionais: telada, com 25cm de
diâmetro e 28cm de altura.
Lixeira plástica, material plástico
altamente resistente, capacidade
15 litros (variação máxima de
05%), características adicionais
pedal e tampa, cor branca.
Lixeira plástica, material plástico
altamente resistente, capacidade
30 litros aproximadamente,
características adicionais pedal e
tampa, cor branca.
Lixeira plástica, material plástico
altamente resistente, capacidade
50 litros aproximadamente,
características adicionais pedal e
tampa, cor branca..
Mangueira para gás, material
plástico, diâmetro 3/8 polegadas,
aplicação GLP- gás liquefeito de
petróleo, modelo tarja amarela,
tipo flexível.
Panela de pressão 4,5 litros em
alumínio polido interno e externo,
com base extragrande que reduz o
tempo de cozimento, com válvula
de segurança, com cabo e alça
baquelite, com tampa em alumínio
polido. Certificada pelo INMETRO.
Panela de pressão 7,0 litros em
alumínio polido interno e externo,
com base extragrande que reduz o
tempo de cozimento, com válvula
de segurança, com cabo e alça
baquelite, com tampa em alumínio
polido. Certificada pelo INMETRO.
Panela de pressão 10 litros em
alumínio polido interno e externo,
com válvula de segurança, com
cabo e alça baquelite, com tampa
em alumínio polido. Certificada
pelo INMETRO.
Panela, tipo caçarola em alumínio
resistente, com tampa e com asa
de madeira ou baquelite,
capacidade 10 a 11 litros; medidas
aproximadas: 30 x 15 cm
(diâmetro x altura).
Panela, tipo caçarola em alumínio
resistente, nª50, com tampa e
duas asas resistentes. Dimensões:
24x51x65cm.

Unidades

17

Unidades

14

Unidades

10

Unidades

26

Unidades

3

Unidades

3

Unidades

10

Unidades

5

Unidade

1
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67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Panela, tipo caçarola, em aço inox,
fundo triplo, com tampa e alças, 20
cm, capacidade aproximadamente:
3,6 litros.
Panela, tipo caçarola, em aço inox,
fundo triplo, rasa, com tampa e
alças, 24cm, capacidade
aproximadamente: 4,2 litros.
Panela tipo caçarola, em aço inox,
fundo triplo, funda, com tampa e
alças, 40cm, capacidade
aproximadamente 23 litros.
Panela, tipo caçarola, em aço inox,
fundo triplo, com tampa e alças,
60cm, capacidade
aproximadamente 73 litros.
Pedra de amolar e afiar faca,
formato retangular, face dupla.
Pegador de massa em aço inox.
Dimensões: altura: 3 cm; largura: 6
cm; comprimento: 33 cm
aproximadamente.
Pegador de salada, em aço
inoxidável, medindo
aproximadamente 20 cm de
comprimento.
Peneira de cozinha, material
plástico, diâmetro 12cm,
características adicionais cabo, aro
e tela média de plástico.
Peneira de cozinha, material
plástico, diâmetro 20cm,
características adicionais cabo, aro
e tela média de plástico.
Peneira redonda de plástico,
aplicação farinha, diâmetro 20cm.
Pote para acondicionar alimentos,
material plástico, formato redondo,
cor transparente, capacidade 1000
ml, características adicionais com
tampa.
Pote plástico, transparente,
hermético, fechamento com tampa
de rosca na cor branca, resistente
a impactos, capacidade
aproximada 1,5 litros, dimensões:
diâmetro 12 a 15 mm e altura 12 a
15 mm.
Pote plástico, transparente,
hermético, fechamento com tampa
de rosca na cor branca, resistente
a impactos, capacidade

Unidades

2

Unidades

2

Unidades

2

Unidades

2

Unidades

5

Unidades

3

Unidades

11

Unidades

5

Unidades

8

Unidades

6

Unidades

15

Unidades

15

Unidades

10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
176 - Ano IX - Nº 2289

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

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

aproximada 3,8 litros, dimensões:
diâmetro 12 a 15 mm e altura 12 a
15 mm.
Prato fundo, material plástico,
modelo liso nas partes internas e
externas (sem frisos), cor a definir.
Tamamho médio.
Prato fundo, formato redondo,
material vidro temperado, cor
transparente, diâmetro entre 22-23
cm; altura aprox. 3,2 cm;
acabamento LISO.
Ralador de alimentos, material aço
inoxidável, tipo manual,
quantidade de faces 4, aplicação
cozinha.
Regulador de gás, para fogão
domestico,com borboleta de
fixação, diafragma/abturador em
borracha nitrílica,corpo tampa e
registro em alumínio. Aprovado
pelo INMETRO.
Tábua de corte branca, em
polipropileno ou polietileno, tipo
grande, com tratamento
antibacterianoculares.
Termômetro culinário digital, tipo
espeto. À prova d'agua, com visor
grande e fácil de ler, memória de
última medição e desligamento
automático. Mede de -50ºC a
300ºC. Bateria 1,5V AG13 (Inclusa
Grátis).
Travessa refratária, medindo
aproximadamente 24x14x6cm,
material vidro, com tampa material
plástico, capacidade de 600ml.
Vela de filtro compatível para filtro
de barro com capacidade de 10
litros.
Xícara para café em vidro
transparente e temperado.
Capacidade mínima 90ml,
dimensões aproximadas: 9 x 6,8 x
4,6 cm.
Xícara para chá em vidro
transparente e temperado.
Capacidade mínima 200ml,
dimensões aproximadas: 12 x 9,5
x 6,2 cm.
VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$

Unidades

530

Unidades

40

Unidades

5

Unidades

20

Unidades

5

Unidades

2

Unidades

2

Unidades

65

Unidades

15

Unidades

58
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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 DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de produtos e utensílios de limpeza e higiene, materiais descartáveis e utensílios de
utilidade doméstica, em atendimento às necessidades da administração municipal,
compreendendo suas diversas secretarias, conforme especificações, estimativas e condições
estabelecidas neste instrumento.
1.1.
Especificações e quantitativos:
Os itens do objeto desta aquisição deverão observar rigorosamente as especificações
constantes abaixo:
LOTE 01 – PRODUTOS E UTENSILIOS DE LIMPEZA E HIGIENE
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

1

Água sanitária, composição química hipoclorito
de sódio, hidróxido de sódio, tipo comum, frasco
de 1.000ml.

Unidades

4.800

2

Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido,
incolor, volátil, teor alcoólico 95,1 a 96¨gl, frasco
5000ml.

Unidades

1.700

Galões

3.800

Unidades

2.500

3

4

Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%
álcool, apresentação líquido, galão com 5000ml.
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%
álcool gel, frasco com 420g, com válvula
dosadora.
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5

6

7

8

Aparelho de barbear, descartável, tipo
tricotomizador, em cabo de plástico, sem
rebarbas, com 95mm de comprimento,
composto de 2 laminas de cortes de 04cm,
protegida através de bordo dentado com tampa
de proteção, embalagem individual.
Balde de plástico, material polipropileno, com
alça metálica, com capacidade 12 l, cor preta,
para uso limpeza geral.
Balde de plástico, material polipropileno, com
alça metálica, com capacidade 20 l, cor preta,
para uso limpeza geral.
Desinfetante líquido, fragrância diversas, com
ação bactericida e germicida, para limpeza, uso
geral. Embalagem plástica contendo 1.000 ml.

Unidades

100

Unidades

90

Unidades

55

Unidades

4.870

9

Desodorizador de ambientes - apresentação:
aerossol, diversas essências, embalagem com
360ml.

Unidades

335

10

Desodorizador sanitário, em pedra, com suporte
de plástico para encaixe no vaso sanitário,
diversas fragrâncias, contendo 35g..

Unidades

350

Detergente liquido de uso geral com tensoativo
aniônico biodegradável, frasco com 500ml.
Escova sanitária com suporte e cabo de
plástico, cedas em nylon resistentes em formato
circular.

Unidades

4.750

Unidades

47

Escova de uso geral (lavar roupa) com base
plástica, cerdas de nylon, tamanho médio.
Escova em nylon para limpeza, cerdas fibra de
nylon, cabo plástico, pequena, medindo
aproximadamente 10 x 5 cm.

Unidades

50

Unidades

50

Espanador de pó, material penas de avestruz e
cabo de madeira com 40cm.

Unidades

25

Pacotes

650

Unidades

1.020

Unidades

820

11

12

13

14

15

16

17

18

Esponja de lã de aço, aplicação utensílios
domésticos, pacote de aproximadamente 60g c/
8 unidades.
Esponja para limpeza, tipo dupla face, material
espuma/fibra sintética, com formato retangular,
abrasividade alto-mínima, aplicação em limpeza
geral.
Flanela com dimensões 60 x 40 cm, 100%
algodão, na cor branca ou laranja, com
acabamento em overlock.
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19

20

21
22
23

24

25

26

27

28

29

30

Limpador base ácida composição básica ácida
sulfônica, fluorídrico e muriático, aspecto físico
líquido, cor incolor, aplicação limpeza de pisos,
características adicionais biodegradável. Frasco
com 1000ml
Limpador liquido concentrado, leitoso, tipo pinho
gel, bactericida, fungicida, coleracida, tensoativo
não iônico, com composição química nonilfenol.
Frasco com 1000ml.
Limpador instantâneo, multiuso, líquido. Limpa,
desengordura. Várias fragrâncias, embalagem
com 500ml
Limpador detergente, tipo limpa alumínio, frasco
com 500ml.
Limpador, tipo limpa-vidro, aspecto físico
líquido, frasco com 500ml.
Luva de látex natural, sem forro, cano longo,
possui resistência mecânica e química,
equipamento de proteção individual (epi),
tamanho a definir
Multi-inseticida aerossol à base de água
utilizado para matar mosquitos, pernilongos,
muriçocas, moscas, baratas, aranhas e pulgas.
Embalagem de 300 ml.
Pá coletora de lixo, material coletor: zinco,
material do cabo: madeira, comprimento do
coletor: 20cm, comprimento cabo: 80cm.
Pano para limpeza geral, 100% algodão cru,
costuras laterais, comprimento 80 cm largura 60
cm, alto nível de absorção.
Pano para secar prato de saco alvejado, 100%
algodão, com acabamento, cor branca, medindo
aproximadamente 80 x 60cm.
Papel higiênico, material celulose virgem,
branco, sem perfume, folhas duplas e macia
com alta absorção, picotado, pacote com 4 rolos
de 30 metros cada.
Rodo, material cabo de madeira plastificado,
material suporte plástico, comprimento suporte
40cm, duas borrachas.

Unidades

38

Frascos

550

Unidades

180

Frascos

90

Unidades

60

Pares

1.160

Frascos

40

Unidades

43

Unidades

540

Unidades

220

Unidades

3.950

Unidades

115
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31

Rodo, material cabo madeira, material suporte
plástico, comprimento suporte 60cm,
quantidade borrachas 2 unidades.

Unidades

105

32

Rodo para pia 20cm, cabo em plástico
polipropileno com borracha macia.

Unidades

25

Pacotes

170

Unidades

1.680

Unidades

200

Unidades

480

Unidades

30

Pacotes

1.030

Pacotes

2.750

Saco plástico para lixo, capacidade 50 litros,
largura 63 cm, altura 80 cm cor preta.
Reforçado. Pacote com no mínimo 10 unidades.

Pacotes

2.400

Saco plástico para lixo, capacidade 100 litros,
largura 75 cm, altura 105 cm cor preta. Pacote
com no mínimo 05 unidades.

Pacotes

2.224

Unidades

165

Unidades

105

Unidades

65

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Sabão em barra glicerinado neutro. Cada barra
possui 200gr. Biodegradável. Pacote com 5
barras.
Sabão em pó com aditivo alvejante e
amaciante, aplicação lava roupas e limpeza em
geral, caixa com 500g.
Sabonete líquido em reservatório transparente
com capacidade mínima de 500ml, com válvula
dosadora.
Sabonete líquido, tipo refil, antisséptico, para
lavagem de mãos. Embalagem de 800ml.
Sabonete de uso infantil, glicerinado, solido em
barra, de baixa irritação dérmica, fragrância
suave, indicado para bebês. Embalagem
individual, 90gr.
Saco plástico para lixo, capacidade 15 litros,
largura 39 cm, altura 50 cm cor preta, reforçado.
Pacote com 10 unidades
Saco plástico para lixo, capacidade 30 litros,
largura 59 cm, altura 62 cm cor preta, reforçado.
Pacote com no mínimo 10 unidades

Vassoura, cerdas em nylon de boa qualidade,
cepa em polipropileno com 40cm de
comprimento, cabo em madeira plastificado e
rosqueado.
Vassoura, cerdas em pêlo sintético de boa
qualidade, cepa em polipropileno com 30cm de
comprimento, cabo em madeira plastificado e
rosqueado.
Vassoura, cerdas em piaçava com 14cm, cabo
madeira, cepa madeira com 40 cm, tipo
doméstica.
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LOTE 02 – MATERIAIS DESCARTÁVEIS
ITEM

DESCRIÇÃO

1

Algodão hidrófilo em mantas uniformes,
envolvidas em papel apropriado, isenta de
impurezas, não estéril, embalagem individual de
250g.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bobina picotada (sacos plásticos transparentes),
medidas aproximadas: 35x45; 3 kg, aplicação
acondicionamento de alimentos. Bobina com,
no mínimo, 400 unidades.
Bobina saco plástico picotado (transparentes)
medindo aproximadamente: 40x60cm; aplicação
acondicionamento de alimentos. Bobina com no
mínimo 500 unidade. Capacidade aproximada
5kg.
Canudo para refresco, material plástico atóxico,
descartável, pacote contendo 100 unidades.
Colher descartável, material plástico, aplicação
refeição, características adicionais resistente,
tamanho adulto, pacote com 50 unidades.
Colher descartável, material plástico, aplicação
sobremesa, características adicionais resistente,
pacote com 50 unidades.
Copo descartável, material polietileno,
capacidade 50ml, aplicação: café,
características adicionais: de boa qualidade, cor
branco/transparente. Pacote c/ 100 copos.
Copo descartável, material polietileno,
capacidade 200ml, aplicação água / suco /
refrigerante e café, características adicionais: de
boa qualidade, cor branco/transparente. Pacote
c/ 100 copos.
Copo descartável, material polietileno,
capacidade 300ml, aplicação água / suco /
refrigerante e café, características adicionais: de
boa qualidade, cor branco/transparente. Pacote
c/ 100 copos.
Copo descartável, polipropileno, com
capacidade mínima para 180ml, aplicação água
/ suco / refrigerante e café, características
adicionais: de boa qualidade, cor branco leitoso.
Pacote com 100 unidades.
Copo térmico isopor 240ml c/ tampa sistema
abre e fecha. Produzido em poliestireno
expandido (EPS) copo branco (não vem com
impressão).

QUANTIDADE

Pacotes

20

Bobinas

21

Bobinas

19

Pacotes

15

Pacotes

370

Pacotes

340

Pacotes

3.100

Pacotes

7.150

Pacotes

500

Pacotes

200

Unidades

5.000
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

Embalagem marmitex de alumínio, nº 8 ,
diâmetro mínimo: /210mmaltura 450mm com
capacidade mínima de 850ml. Tampa de
alumínio. Quantidade por caixa: 100 unidades.
Embalagem marmitex de isopor nº8 - 750ml.
Com tampa. Material produzido em poliestireno
expandido na cor branca. Dimensões: 187 mm x
52 mm forma: redonda. Caixa com 100
unidades. "
Faca descartável, material plástico, aplicação
refeição, características adicionais com serrilha,
tamanho grande, pacote com 50unidades.
Fósforo, material corpo madeira, tipo curto
pacote com 10 caixas com 40 unidades de
palito cada caixa.
Garfo descartável, material plástico, aplicação
refeição, tamanho adulto, características
adicionais descartáveis resistentes. Pacote 50
unidades.
Guardanapo de papel, material celulose, largura
22 cm, comprimento 23 cm, cor branca, tipo de
folha dupla. Pacote com 50 unidades.
Guardanapo de papel, material celulose, largura
32,5 cm, comprimento 32,5 cm, cor branca, tipo
de folha dupla. Pacote com 50 unidades.
Luva de vinil sem pó, de segurança para
proteção das mãos, usar na manipulação de
alimentos. Confeccionada em resina de PVC
(vinil) não estéril, de uso único. Embalagem:
caixa com 100 unidades, tamanho M.
Luva plástica transparente ambidestra,
fabricada em filme de polietileno de alta
densidade, aplicação na manipulação de
alimentos em geral. Embalagem pacote com
100 unidades.
Máscara de proteção descartável, hipoalérgica,
não estéril, confeccionada em TNT, polietileno
com elástico, com duas camadas de proteção
semi-facial (nariz e boca). Caixa com 50
unidades.
Palito de picolé em madeira, chato, ponta
arredondada, uso descartável, comprimento de
10 cm. Pacote com 100 unidades
Palito de madeira (tipo palito de churrasco),
tamanho 25cm. Pacote com 100 unidades.
Papel alumínio, rolo, 7,50m x 30cm
característica técnica: material: alumínio,
comprimento: 7,50 m largura: 30 cm
apresentação: rolo.

Caixas

40

Caixas

40

Pacotes

250

Pacotes

87

Pacotes

370

Pacotes

830

Pacotes

130

Caixas

131

Pacotes

1.104

Caixas

30

Pacotes

190

Pacotes

30

Rolos

127
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25

Papel filme, material PVC - cloreto de polivinila,
comprimento 15 m, largura 30 cm, apresentação
rolo, aplicação doméstica, características
adicionais auto-adesivo, transparente.

Rolos

147

26

Papel toalha, em rolo, folha dupla, picotada, não
reciclado, cor branca, dimensões mínimas de
22,0 x 20,0 cm. Embalagem com 02 rolos

Pacotes

400

27

Papel toalha interfolhado com 3 dobras, alta
absorção 100%celulose virgem, medidas
aproximadas: 23x26,5. Pacote com 1250 folhas.

Pacotes

4.000

Pacotes

270

Pacotes

150

Unidades

50

Unidades

104

Unidades

90

Pacotes

60

Pacotes

700

Pacotes

600

Pacotes

51

Pacotes

12

Pacotes

160

Quilogramas

50

Caixas

310

28
29
30
31
32

33

34

35

36

37

38
39
40

Pilha alcalina palito, modelo AAA, 1,5v,
embalagem com 2 unidades
Pilha alcalina modelo AA, tipo pequena.
Embalagem com 2 unidades
Pilha alcalina média, modelo C, tensão nominal
1,5 v. Embalagem com 1 unidade.
Pilha - bateria alcalina, 9v embalagem com 1
unidade.
Pilha - tipo lithium batery, referencia: CR 2032,
na voltagem de 3v, no tamanho padrão, tipo
moeda, embalado em cartela com duas pilhas.
Pote plástico descartável branco com tampa.
Capacidade 100 ml , ideal para servir
sobremesa. Conteúdo da embalagem: 100
unidades.
Prato, material plástico, aplicação refeição,
tamanho pequeno, diâmetro 15cm,
características adicional descartável pacote c/
10 unidades.
Prato, material plástico, aplicação refeição,
tamanho grande, diâmetro 21cm, características
adicional descartável pacote c/ 10 unidades.
Saco plástico transparente, capacidade para
1kg, medindo aproximadamente 15x30cm,
pacote com 1000 unidades.
Saco plástico transparente, capacidade 3kg,
aplicação acondicionamento de alimentos,
tamanho 23 x 38cm, espessura 0,04mm.
Embalagem pacote com 100 unidades.
Saco plástico para sacolé, material plástico,
transparente, com 4 cm x 23 a 24 cm,
apresentação: pacote com 100 unidades.
Sacola material plástico, cor branca, reforçada,
dimensões: 70x90cm.
Touca sanfonada, tipo descartável, material
TNT, com elástico, cor branca, aplicação em
cozinha, pacote com 100 unidades.
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LOTE 03 – UTENSILIOS DE UTILIDADE DOMÉSTICA
QUANTIDADE

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

1

Abridor de latas e garrafas, em metal.
Assadeira em alumínio, própria para pudim, tipo
forma com buraco no meio, com 20 cm de
diâmetro aproximadamente.
Assadeira retangular alta com abas.
Características adicionais: fabricada em
alumínio reforçado. Dimensões mínimas: 46
cm (C) x 33 cm (L) x6,5 cm (A). Espessura
mínima do alumínio de 2,5 mm.
Bacia plástica, fabricada em polipropileno,
capacidade para 03 litros aproximadamente.
Bacia plástica, fabricada em polipropileno,
capacidade para 30 litros aproximadamente.
Balança digital, para uso em cozinha, com
capacidade máxima de 10 kg e graduação de 1
grama. Com sistema de alta precisão de
calibragem, com sistema de tara e com função
para pesagem em gramas. Alimentação: pilhas,
com indicador de pilha fraca.
Borracha vedação para panela de pressão.
Borrifador, material plástico, tipo spray,
contendo bico borrifador, capacidade 500 ml.
Cadeira plástica, com braço, tipo poltrona,
empilhável , fabricada em polipropileno virgem
de alta resistência, dimensões: largura 580 mm,
profundidade 560 mm, altura 790 mm,
espessura mínima 3 mm, carga máxima
admissível 182 kg, cor branca, selo INMETRO.
Caixa organizadora, plástico, transparente, com
travas laterais brancas, capacidade: 10 litros
aproximadamente.
Caixa organizadora, plástico, transparente, com
travas laterais brancas, capacidade: 12 litros
aproximadamente.
Caixa organizadora, plástico, transparente, com
travas laterais brancas, capacidade: 20 litros
aproximadamente,.
Caixa organizadora, plástico, transparente, com
travas laterais brancas, capacidade: 30 litros
aproximadamente,.
Caixa organizadora, com tampa, c/ 4 travas de
pressão, capacidade 8,6 litros, semitransparente.
Caixa organizadora, com tampa, c/ 4 travas de
pressão, capacidade 42 litros, semitransparente.

Unidades

6

Unidades

5

Unidades

12

Unidades

6

Unidades

6

Unidades

2

Unidades

25

Unidades

470

Unidades

620

Unidades

18

Unidades

8

Unidades

14

Unidades

14

Unidades

20

Unidades

13

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15
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16

Caixa térmica com parede interna e externa em
polipropileno, tampa e polietileno e isolamento
térmico. Material atóxico, tampa articulada
presa à caixa e com uma alça prática para
facilitar o transporte. Capacidade 26 litros.
Disponível na cor azul,
Caldeirão em alumínio em alto padrão de
qualidade, nº28, com capacidade de 15 litros,
com tampa. Para preparo de merenda escolar
Caldeirão profissional, em aço inox, fundo triplo,
com tampa e alças, 20cm, capacidade
aproximada: 5,7 litros.

Unidades

5

Unidades

2

Unidades

2

Caneca material plástico, com alça, de boa
qualidade.
Caneca, tipo fervedor, fabricada em alumínio
polido, com alça lateral em madeira,
capacidade aproximadamente para 3 litros.
Canecão com bico, tipo bule, em alumínio, de 2
a 2,9 litros aproximadamente, com cabo em
baquelite ou madeira, com dimensões
aproximadas de 15 cm de altura e 16 cm de
diâmetro.
Cesto plástico, tipo balde com tampa solta,
material polipropileno, não vazado, resistente,
com duas alças plásticas, fundo e interior liso,
com capacidade aproximadamente de 50 litros
Coador de pano, 100% algodão, para coar
café, com cabo resistente, diâmetro mínimo: 11
cm.

Unidades

650

Unidades

9

Unidades

4

Unidades

22

Unidades

70

24

Colher de sopa de mesa, toda feita em aço
inox, com no mínimo 17cm comprimento.

Unidades

40

25

Colher material plástico para refeição. Pacote
com 10 unidades
Colher para servir arroz, confeccionada em aço
inox 18/10, espessura mínima 1,8mm, cabo
com terminal reto ou com gancho com
comprimento mínimo de 33cm.
Concha para servir feijão, confeccionada em
aço inox 18/10, espessura mínima 1,8mm, cabo
terminal reto ou gancho com comprimento
mínimo 33cm, capacidade 200ml.
Conjunto de talheres, (faqueiro) totalmente em
aço inox reforçado, com 24 peças: 6 Facas de
mesa, 6 garfos de mesa, 6 colheres de mesa e
6 colheres de café.
Copo de vidro, capacidade 300 ml, cor
transparente sem desenhos, tipo uso
água/suco/ refrigerante. Embalagem com 6
unidades.

Pacotes

110

Unidades

8

Unidades

8

Jogos

8

Caixas

21

17

18
19
20

21

22

23

26

27

28

29
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Copo de vidro, capacidade 190 ml, cor
transparente, para uso de líquidos em geral.

Unidades

35

31

Cuba Gastronômica, com tampa, material
totalmente em aço inox, formato: GN 2/3,
profundidade: 65 mm, capacidade 5,4 litros.

Unidades

2

Unidades

13

Unidades

11

Unidades

100

Unidades

85

Unidades

30

Unidades

4

Unidades

3

Unidades

10

Unidades

32

Unidades

4

Unidades

21

Unidades

32

Kits

40

Unidades

2

32
33

34

35

36

37
38

39

40

41

42

43

44
45

Cuscuzeiro individual, material alumínio, 2 ou 3
peças, alça em baquelite.
Cuscuzeiro, material alumínio, característica
adicionais alças de baquelite, nº20.
Dispenser Para Álcool Gel Ou Sabonete
Líquido. Material: Plástico Abs, Capacidade:
800 ML, Tipo Fixação: Parede , Cor: Branca ,
Aplicação: Mãos , Características Adicionais:
Visor Frontal.
Dispenser para papel toalha interfolha 2 e 3
dobras, suportando papel de até 23 x 27 cm,
feito em plástico PS alto impacto.. Cor branca,
medidas aproximadas de 32 x 26 / 7 x 12 / 8 cm
e sistema de abertura por travas laterais
acionadas por pressão.
Dispenser para copos descartáveis de 150 a
200 mililitros, com acionamento semiautomático
através de alavanca para a retirada do copo,
com capacidade para 100 copos, na cor
branca, fabricada em plástico injetado.
Escorredor de arroz e massas, material inox,
grande.
Escorredor de massas em alumínio, com duas
alças laterais, medindo aproximadamente 21cm
(A), 43(D), com capacidade mínima de 10 litros.
Escumadeira em aço inoxidável, tamanho de
33cm, diâmetro de 10cm , inteiriça, sem
arrebite.
Faca de mesa, toda em aço inox, comprimento
mínimo 212mm,largura mínima 19 mm, altura
3mm.
Faca, material lâmina aço inoxidável, material
cabo policarbonato, tamanho 4 polegadas,
aplicação cortar legumes, cor do cabo branco.
Faca, material lâmina aço inoxidável, material
cabo policarbonato, tamanho 6 polegadas,
aplicação cortar alimentos, tipo cozinha, cor
cabo branca.
Filtro de água, material barro cozido,
Características adicionais: capacidade 10 litros
e 2 elementos filtrantes (velas). Torneira
inclusa.
Formas de metal para pão de queijo, kit com 5
peças de tamanho grande.
Frigideira, diâmetro de 26cm. Confeccionada
totalmente em aço inox. Com fundo triplo (aço
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46

47

48

49

50

51

52

53
54
55

56

57

58

59

inox alumínio aço inox). Cabo tubular e de aço
inox. Linha profissional. Acabamento em alto
brilho. Não deve soltar resíduo nos alimentos.
Garfo de mesa. Todo em aço inox, garfo com
dentes longos, comprimento 193 mm, largura
23 mm, altura 19 mm.
Garrafa térmica para café, com ampola de
vidro, capacidade para 1 litro, sistema de servir:
rolha.
Garrafa térmica para café, com ampola de
vidro, capacidade aproximadamente para 2
litros, sistema de servir: rolha.
Garrafa térmica para café, parte externa em
inox, ampola de vidro, capacidade mínima de
1,8 litros, com sistema de pressão para servir e
alça para transportar.
Isqueiro portátil, com corpo revestido em
plástico, acendedor e gás embutido. Acende
aproximadamente 3.000 vezes. Com selo
holográfico do Inmetro.
Jarra plástica com tampa removível e bico para
servir, com capacidade de 2 litros, feita em
material plástico resistente. Cor a definir.
Jarra plástica com tampa removível e bico para
servir, com capacidade de 4 litros, feita em
material plástico resistente. Cor a definir.
Jogo de xícaras de porcelana, branca com 12
peças(06 xícaras e 06 pires). Capacidade de
100ml.
Lixeira em aço inox com pedal. Capacidade
aproximada: 5 litros.
Lixeira em aço inox com pedal. Capacidade
aproximada: 12 litros
Lixeira plástica, altamente resistente,
capacidade 8 litros aproximadamente ,
características adicionais: pedal e tampa, cor
branca.
Lixeira plástica, altamente resistente,
capacidade 9 litros aproximadamente ,
características adicionais: telada, com 25cm de
diâmetro e 28cm de altura.
Lixeira plástica, material plástico altamente
resistente, capacidade 15 litros (variação
máxima de 05%), características adicionais
pedal e tampa, cor branca.
Lixeira plástica, material plástico altamente
resistente, capacidade 30 litros
aproximadamente, características adicionais
pedal e tampa, cor branca.

Unidades

40

Unidades

13

Unidades

23

Unidades

16

Unidades

25

Unidades

48

Unidades

28

Jogos

15

Unidades

13

Unidades

8

Unidades

20

Unidades

30

Unidades

17

Unidades

14
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60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70
71
72
73

Lixeira plástica, material plástico altamente
resistente, capacidade 50 litros
aproximadamente, características adicionais
pedal e tampa, cor branca..
Mangueira para gás, material plástico, diâmetro
3/8 polegadas, aplicação GLP- gás liquefeito de
petróleo, modelo tarja amarela, tipo flexível.
Panela de pressão 4,5 litros em alumínio polido
interno e externo, com base extragrande que
reduz o tempo de cozimento, com válvula de
segurança, com cabo e alça baquelite, com
tampa em alumínio polido. Certificada pelo
INMETRO.
Panela de pressão 7,0 litros em alumínio polido
interno e externo, com base extragrande que
reduz o tempo de cozimento, com válvula de
segurança, com cabo e alça baquelite, com
tampa em alumínio polido. Certificada pelo
INMETRO.
Panela de pressão 10 litros em alumínio polido
interno e externo, com válvula de segurança,
com cabo e alça baquelite, com tampa em
alumínio polido. Certificada pelo INMETRO.
Panela, tipo caçarola em alumínio resistente,
com tampa e com asa de madeira ou baquelite,
capacidade 10 a 11 litros; medidas
aproximadas: 30 x 15 cm (diâmetro x altura).
Panela, tipo caçarola em alumínio resistente,
nª50, com tampa e duas asas resistentes.
Dimensões: 24x51x65cm.
Panela, tipo caçarola, em aço inox, fundo triplo,
com tampa e alças, 20 cm, capacidade
aproximadamente: 3,6 litros.
Panela, tipo caçarola, em aço inox, fundo triplo,
rasa, com tampa e alças, 24cm, capacidade
aproximadamente: 4,2 litros.
Panela tipo caçarola, em aço inox, fundo triplo,
funda, com tampa e alças, 40cm, capacidade
aproximadamente 23 litros.
Panela, tipo caçarola, em aço inox, fundo triplo,
com tampa e alças, 60cm, capacidade
aproximadamente 73 litros.
Pedra de amolar e afiar faca, formato
retangular, face dupla.
Pegador de massa em aço inox. Dimensões:
altura: 3 cm; largura: 6 cm; comprimento: 33 cm
aproximadamente.
Pegador de salada, em aço inoxidável, medindo
aproximadamente 20 cm de comprimento.

Unidades

10

Unidades

26

Unidades

3

Unidades

3

Unidades

10

Unidades

5

Unidade

1

Unidades

2

Unidades

2

Unidades

2

Unidades

2

Unidades

5

Unidades

3

Unidades

11
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75
76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86
87
88

Peneira de cozinha, material plástico, diâmetro
12cm, características adicionais cabo, aro e tela
média de plástico.
Peneira de cozinha, material plástico, diâmetro
20cm, características adicionais cabo, aro e tela
média de plástico.

Unidades

5

Unidades

8

Peneira redonda de plástico, aplicação farinha,
diâmetro 20cm.
Pote para acondicionar alimentos, material
plástico, formato redondo, cor transparente,
capacidade 1000 ml, características adicionais
com tampa.
Pote plástico, transparente, hermético,
fechamento com tampa de rosca na cor branca,
resistente a impactos, capacidade aproximada
1,5 litros, dimensões: diâmetro 12 a 15 mm e
altura 12 a 15 mm.
Pote plástico, transparente, hermético,
fechamento com tampa de rosca na cor branca,
resistente a impactos, capacidade aproximada
3,8 litros, dimensões: diâmetro 12 a 15 mm e
altura 12 a 15 mm.
Prato fundo, material plástico, modelo liso nas
partes internas e externas (sem frisos), cor a
definir. Tamamho médio.
Prato fundo, formato redondo, material vidro
temperado, cor transparente, diâmetro entre 2223 cm; altura aprox. 3,2 cm; acabamento LISO.
Ralador de alimentos, material aço inoxidável,
tipo manual, quantidade de faces 4, aplicação
cozinha.
Regulador de gás, para fogão domestico,com
borboleta de fixação, diafragma/abturador em
borracha nitrílica,corpo tampa e registro em
alumínio. Aprovado pelo INMETRO.
Tábua de corte branca, em polipropileno ou
polietileno, tipo grande, com tratamento
antibacterianoculares.
Termômetro culinário digital, tipo espeto. À
prova d'agua, com visor grande e fácil de ler,
memória de última medição e desligamento
automático. Mede de -50ºC a 300ºC. Bateria
1,5V AG13 (Inclusa Grátis).
Travessa refratária, medindo aproximadamente
24x14x6cm, material vidro, com tampa material
plástico, capacidade de 600ml.

Unidades

6

Unidades

15

Unidades

15

Unidades

10

Unidades

530

Unidades

40

Unidades

5

Unidades

20

Unidades

5

Unidades

2

Unidades

2

Vela de filtro compatível para filtro de barro com
capacidade de 10 litros.
Xícara para café em vidro transparente e
temperado. Capacidade mínima 90ml,
dimensões aproximadas: 9 x 6,8 x 4,6 cm.

Unidades

65

Unidades

15
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Xícara para chá em vidro transparente e
temperado. Capacidade mínima 200ml,
dimensões aproximadas: 12 x 9,5 x 6,2 cm.

Unidades

58

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Sabe-se que diariamente circulam pelos prédios públicos centenas de cidadãos em busca de
algum tipo de informação ou serviço. Com base neste pensamento, a Prefeitura Municipal de
Ibipitanga entende que existe a real necessidade de manter a assepsia de seus ambientes, de
forma a evitar a proliferação de vírus e bactérias dentro dos espaços funcionais da Prefeitura e
demais secretarias, unidades e setores vinculados.
Além disso, a aquisição destes produtos, justificam-se pela necessidade imprescindível desta
Prefeitura em garantir que seus funcionários tenham um ambiente adequado de trabalho e
propício para a continuidade de suas atividades.
Sendo assim, a Administração Municipal, por intermédio de sua Secretaria Municipal de
Finanças e Planejamento, vem solicitar a abertura de um Processo Administrativo com intuito
de adquirir uma gama de produtos e utensílios de limpeza e higiene, materiais descartáveis e
utensílios de utilidade doméstica, devidamente escolhidos, quantificados e especificados, com
base em consumos anteriores.
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 em anexo e correrá
a conta de dotações do orçamento do exercício de 2022 e terá a seguinte classificação
orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2017- Manutenção da Secretaria de Administração
00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
E PLNEJAMENTO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2020- Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento
00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2317 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
01
2091 - Manutenção da Educação Infantil

01/15/04

2092 – Manutenção do Ensino Fundamental

01/15/04

2094 - Manutenção da Educação Infantil – FUNDEB 30%

19
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2096 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%

19

2097 – Manutenção do Transporte Escolar

01

2098 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE

01

2099 – Programa Dinheiro Direto na Escola

15

2101 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

01

2103 – Manutenção da Educação Especial

01

2211 – Manutenção do Desporto Amador

00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
02
2065 - Gestão das Ações da Atenção Básica - primária
02/14
2069 - Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica e
02
Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade
02/14
Ambulatorial e Hospitalar
2336 – Emenda de Parlamentar Individual – Incremento
14
Temporário do PAB
2326 – Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde
14
Pública – COVID 19
2192 – Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel
02/14
de Urgência – SAMU 192
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2123 – Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2055 – Manutenção do Conselho Tutelar
00
2057 – Manutenção do FMAS
00
2285 – Bloco da Gestão do PBF e do CADUNICO
29
2294 – Programas de Assistência Social – FNAS
29
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2142- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
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AGRICULTURA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
AÇÃO
FONTE
2161- Manutenção da Secretaria de Agricultura
00
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Serão exigidos os seguintes documentos para fins de habilitação técnica:
a) CNPJ com atividades autorizadas para a comercialização do produto licitado.
b) Comprovação de Capacidade Técnica, através da apresentação de Atestado(s) de
Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde a
licitante comprove o fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e
prazos com objeto licitado.
c) Apresentação do Alvará de Funcionamento
d)Apresentação da Licença Sanitária (documento válido) para os itens que a legislação exigir.
5 - DEVERES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
5.1– Da Contratada:
a) Fornecer os produtos sempre dentro de seu prazo de validade com vida útil superior a 90%
(noventa por cento),
b) Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do fornecimento a
partir da data de assinatura do contrato;
c) Substituir imediatamente os produtos que não estiverem em condições de uso, vencidos ou
deteriorados, sem qualquer ônus para o Município;
d) Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os tributos,
taxas e licenças municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou indiretas;
e) Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município, cumprindo as exigências da mesma.
f) Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados por
esta municipalidade;
g) Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, de seu estabelecimento até o local
determinado pelo Município, bem como pelo seu descarregamento;
h) Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por autoridade
competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento aplicável à
espécie, por parte da Contratada.
i) Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir
sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando
solicitados pelo Município de Ibipitanga-BA.
j) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao
Município ou a terceiros;
k) Fornecer os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com as Secretarias Municipais e/ou
seus representantes, indicado pela secretaria de Administração, acatando sugestões, normas
e orientações que possibilitem maior qualidade ao contrato;
l) Comunicar ao Município a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção;
m) Não transferir a outrem, o objeto da presente licitação;
n) Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.2 - Da contratante:
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a) Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser solicitados
pela contratada;
b)Fiscalizar, por meio de um servidor designado, a fiel observância das disposições do
Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando
cópia imediatamente à contratada, para a pronta correção das irregularidades apontadas,
fixando prazo para sua eventual correção e/ou substituição;
c)Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos;
d)Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega deste que observadas às
normas de acesso de cada departamento;
e)Pagar a importância correspondente aos produtos efetivamente entregues no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da nota fiscal e demais
documentos necessários, devidamente discriminados e atestados pelo Fiscal do Contrato.
6. FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
A entrega do objeto desta aquisição será na cidade de Ibipitanga, no prazo máximo de 03
(TRÊS) DIAS após ordem de fornecimento, a ser entregue no almoxarifado ou nos locais
indicados pela administração municipal, compreendendo suas respectivas secretarias, de
forma gradual, conforme solicitação via telefone ou e-mail e especificações da contratante
dentro do quanto estabelecido no contrato e instrumento convocatório.
7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor ou Comissão responsável pela
aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de validade vencido ou que faltem menos de um
mês para o seu vencimento.
c) Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher a data, à hora, o nome, o cargo, a
matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da contratante responsável pelo
recebimento.
d) Entregue o objeto desta licitação, a administração municipal deverá recebê-lo:
d.1) por servidor ou comissão responsável, desde que:
- A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
- O prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o solicitado;
- A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
- A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora.
8. VIGÊNCIA CONTRATUAL
A vigência do contrato será de 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado, a critério da
contratante e concordância da contratada, por iguais e sucessivos períodos, até o limite
definido no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.
9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos designadas
pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro de 2022 a
qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência a administração municipal.
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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.
Angélica Ferreira
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Decreto nº 360/2021

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
009-2022

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.
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(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

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

ANEXO V

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

Número
009-2022

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
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
009-2022

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
009-2022

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa XxxxxXxxxxXxxxx, 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 010-2022-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 0102022-PE, do tipo menor: MENOR PREÇO POR ITEM, realizado através
Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Decreto
n° 005, DE 05 de janeiro de 2022, cujo objeto é aquisição de gêneros
alimentícios destinados ao atendimento da merenda escolar aos estudantes da
rede pública de ensino do município de Ibipitanga, para entrega de forma
parcelada no ano letivo de 2022. Horário, Data de Recebimento das propostas:
a partir do dia 15/03/2022 a 28/03/2022 até as 08h30min horas, Sessão: às
09h30min do dia 28/03/2022 (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, 14 de março de 2022.
Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2022

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2022-PE
SÍNTESE DO OBJETO
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao
atendimento da merenda escolar aos estudantes da rede
pública de ensino do município de Ibipitanga, para entrega
de forma parcelada no ano letivo de 2022.

2022
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INFORMAÇÕES GERAIS
1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2022-PE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações
e pela Pregoeira devidamente nomeado pelo Decreto n° 005, DE 05 de janeiro de 2022,
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 lote, 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
Secretário Municipal de Educação Cultura, Desporto Lazer e Turismo
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO: POR ITEM
5. Objeto
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento da merenda escolar aos
estudantes da rede pública de ensino do município de Ibipitanga, para entrega de forma
parcelada no ano letivo de 2022.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a) Recebimento das propostas: a partir do 15/03/2022 a 28/03/2022 até às 08:30 horas.
b) Abertura das propostas 28/03/2022 às 09h:00min.
c) Início da sessão de disputa de preços 28/03/2022 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
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, marca/referência e a informação
de que atende a especificação deste edital.
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.
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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$ 10,00 (dez) 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.
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.
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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.
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;
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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, a Pregoeira 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. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta,
os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de
2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação
15.3. 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.
15.3.1. 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.
15.4. No intuito de controlar a qualidade da alimentação escolar, é OBRIGATÓRIA a entrega
de amostras pelo licitante da proposta classificada como menor preço e que preencher as
condições de habilitação, nos termos das disposições relacionadas abaixo e com fundamento
na RESOLUÇÃO FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, Artigo 33;
15.4.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes;
Obs: A avaliação da qualidade e aceitação será realizada em escolas do município,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
208 - Ano IX - Nº 2289

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
devidamente assinado por: (Nutricionista, Coordenador do setor de Merenda escolar ou
um membro do conselho escolar e responsável pela escola e por no mínimo 10 alunos
regularmente matriculados na rede Municipal), indicado pelo município com índice de
aceitabilidade não podendo ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), conforme
resolução /FNDE/CD/N° 32 de 10 de agosto de 2006, apenas dos produtos préelaborados.
15.4.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema
15.4.3.
As amostras deverão ser apresentadas em embalagem original e intacta sem
nenhum tipo de alteração contendo as seguintes informações:
a) Identificação do produto;
b) Marca
c) Nome e endereço do fabricante;
d) Ingredientes específicos;
e) Tabela nutricional;
f) Data de embalagem;
g) Número do lote e/ou data de validade (tempo de vida útil);
h) Peso líquido; e,
i) Data de fabricação e sua validade
15.4.4. Não poderá haver divergência entre os produtos apresentados para análise (amostras)
e os produtos cotados na proposta de Preços, bem como a marca cotada. Ocorrendo a
divergência a empresa terá sua proposta imediatamente desclassificada
15.4.5. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

Nº
01

02

03

04

05

06

07

Descrição dos itens
Café em pó homogêneo, tipo torrado e moído, aroma e
sabor característico de café, tipo forte, apresentação
moído, tipo de embalagem a vácuo, com 250 g.
Condimento, apresentação desidratada, matéria-prima
açafrão, aspecto físico moído, aplicação uso culinário,
embalagem com 100g. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Condimento, apresentação desidratada, materia-prima
cominho. Embalagem contendo no mínimo 100g, com
identificação do produto e prazo de validade.
Condimento, apresentação desidratada, materia-prima
corante: colorau em pó, embalagem contendo 100g, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
Farinha de milho flocada
embalagem de 500 gr.

pré-cozida,

tipo

Quantidade
900
Pacotes

500 Pacotes

300
Pacotes

500 Pacotes

flocão,

Iogurte diet, isento de açúcar, nos sabores morango e
coco, embalagem com 170g contendo registro no
ministério da agricultura.
Margarina com sal, contendo no máximo 70% de lipídeos
e zero de gordura trans, deve conter vitamina a na sua
composição. Possuir registro no ministério da agricultura.

6.000
Pacotes
100
Unidades
500
Potes
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08

Embalagem 500g.
Milho para canjica, branco, tipo 1, despeliculado, pacote
com no mínimo 500g. A embalagem deve conter
informação nutricional, validade, lote e fabricação.
Validade de no mínimo quatro meses.

6.000
Pacotes

15.4.6. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
15.4.7. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de
uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência
15.4.8. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento
15.4.9. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias, após o qual poderão ser descartadas
pela Administração, sem direito a ressarcimento.
15.4.10. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso
15.4.11. Serão analisadas amostras de cada produto licitado, devendo estar em sua
embalagem original, indicando a marca, validade, sem apresentar nenhum tipo de alteração.
Devem também atender, obrigatoriamente, as mesmas especificações técnicas constantes da
proposta.
15.4.12. Os Relatórios de Análise das Amostras serão redigidos pela Nutricionista
Responsável Técnica desta Prefeitura Municipal, conforme RESOLUÇÃO FNDE Nº 26, DE 17
DE JUNHO DE 2013, após apreciação a realização dos TESTES DE ACEITABILIDADES
fundamentando a sua aprovação ou rejeição dos produtos analisados.
15.4.13. Em sequência, o Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, irá declarar o licitante
com a amostra APROVADA vencedor, nos termos do Artigo 4°, XVIII, da Lei n° 10.520.
15.4.14. Todas as decisões tomadas pelo Pregoeiro serão envidas por meio de mensagem
no sistema, momento em que os prazos registrados começarão a transcorrer.
15.4.15. 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;
15.4.16. 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.
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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, em se tratando de microempreendedor individual
– MEI, certificado da condição de micro empreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
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
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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
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.
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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) Comprovação da empresa de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível
em características com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado em nome
da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
16.5. Alvará de Funcionamento
16.5.1. Alvará da Vigilância Sanitária
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, 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
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;
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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, conforme necessidades escolares;
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
mantimentos 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
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.
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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.
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
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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. A Contratada deverá entregar a mercadoria igual ao conteúdo das amostras dos
produtos apresentados no Processo Licitatório e aprovados no Relatório de Análise, contendo
a mesma forma, sabor e qualidade.
23.2. Não será aceito, no momento da entrega, materiais de marca diferente daqueles
constantes na proposta vencedora.
23.3. Por ocasião da entrega casa seja detectado que os materiais não atende as
especificações do objeto licitado, poderá a Prefeitura Municipal recusar o recebimento
integralmente ou em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição do material
não aceito no prazo de 03 (três) dias
23.4. Os produtos deverão ser entregues, mensalmente ou conforme necessidade das
unidades escolares, com base em lista de compras entregue ao fornecedor com no mínimo 15
dias de antecedência.
23.4.1. Produtos perecíveis como: carnes e frango deverão ser entregues quinzenalmente;
23.4.2. Itens de padaria deverão ser entregues diariamente nas unidades escolares, conforme
agendamento realizado pelo setor de merenda escolar.
23.5 - Os materiais licitados deverão ser entregues na Secretário Municipal de Educação
Cultura, Desporto Lazer e Turismo, situada Rua Boquira, n° 423, Centro- Ibipitanga/BA, 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;
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 material 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 produtos 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.
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
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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.
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
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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.
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.
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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 março de 2022.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 023/2022
Pregão Eletrônico n° 010/2022
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 gêneros alimentícios destinados
ao atendimento da merenda escolar aos estudantes da rede pública de ensino do município de
Ibipitanga, para entrega de forma parcelada no ano letivo de 2022, conforme Edital do Pregão
Eletrônico Nº. 010/2022 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° 010/2022 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 2022.
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.
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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. 010/2022.
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:
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Atividade: 2091 – Manutenção da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01
Atividade: 2092 – Manutenção do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01/15
Atividade: 2098 – Manutenção de Desenvolvimento e Ensino – MDE
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01
Atividade: 2101 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01
Atividade: 2103 – Manutenção da Educação Especial
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01
Atividade: 2100 – Programa de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 15/01
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;
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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.
6.2 – 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;
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 Eletrônico n.
010/2022 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
A PREGOEIRA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
010/2021

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento da merenda escolar aos
estudantes da rede pública de ensino do município de Ibipitanga, para entrega de forma
parcelada no ano letivo de 2022.

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
ITENS:

MARCA
Nº
01

02

03

Descrição dos itens
Café em pó homogêneo, tipo torrado e moído,
aroma e sabor característico de café, tipo
forte,
apresentação
moído,
tipo
de
embalagem a vácuo, com 250 g.
Condimento,
apresentação
desidratada,
matéria-prima açafrão, aspecto físico moído,
aplicação uso culinário, embalagem com
100g. Com dados de identificação do produto,
marca do fabricante e prazo de validade.
Condimento,
apresentação
desidratada,
materia-prima cominho. Embalagem contendo
no mínimo 100g, com identificação do produto

Quantidade
900
Pacotes

500 Pacotes

300
Pacotes
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04

05

06

07

08

e prazo de validade.
Condimento,
apresentação
desidratada,
materia-prima corante: colorau em pó,
embalagem contendo 100g, com identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
Farinha de milho flocada pré-cozida, tipo
flocão, embalagem de 500 gr.
Iogurte diet, isento de açúcar, nos sabores
morango e coco, embalagem com 170g
contendo registro no ministério da agricultura.
Margarina com sal, contendo no máximo 70%
de lipídeos e zero de gordura trans, deve
conter vitamina a na sua composição. Possuir
registro no ministério da agricultura.
Embalagem 500g.
Milho para canjica, branco, tipo 1,
despeliculado, pacote com no mínimo 500g. A
embalagem
deve
conter
informação
nutricional, validade, lote e fabricação.
Validade de no mínimo quatro meses.

500 Pacotes

6.000 Pacotes

100 Unidades

500
Potes

6.000 Pacotes

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 forma de entrega : Os itens deverão ser entregues na Secretária Municipal de
Educação Cultura, Desporto Lazer e Turismo, mensalmente ou conforme necessidade das
unidades escolares, com base em lista de compras entregue ao fornecedor com no mínimo 15
dias de antecedência.
A marca deverá, obrigatoriamente, ser informados na proposta

Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento da merenda escolar aos
estudantes da rede pública de ensino do município de ibipitanga, para entrega de forma
parcelada no ano letivo de 2022. Itens estes, que já foram publicados e fracassados no pregão
eletrônico n° 038-2021-PE.
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os itens não perecíveis deverão ser entregues mensalmente ou conforme necessidade das
unidades escolares, com base em lista de compras entregue ao fornecedor com no mínimo 15
dias de antecedência.
Produtos perecíveis como: carnes e frango deverão ser entregues semanalmente; Itens de
padaria deverão ser entregues diariamente nas unidades escolares, conforme agendamento
realizado pelo setor de merenda escolar.
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 alimentação escolar do município.
Os responsáveis pelo setor de alimentação escolar do município podem vistoriar previamente
o fornecedor afim de, avaliar as condições de armazenamento e estoque dos produtos,
buscando garantir a segurança alimentar dos itens que serão fornecidos.

2.1. NATUREZA DO SERVIÇO
O serviço tem a finalidade de obtenção de produtos específicos em um período prédeterminado, visando atender a demanda das unidades escolares no período letivo de 2022.
A natureza do serviço é considerada comum para fins do disposto no art. 4º do Decreto
5.450/05. (pregão obrigatório), cujos padrões de qualidade serão objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usuais no mercado (Art. 1º, parágrafo único da Lei
10.520/2002).
2.2. QUANTITATIVOS APROXIMADOS
Nº
01

Descrição dos itens
Café em pó homogêneo, tipo torrado e moído, aroma e
sabor característico de café, tipo forte, apresentação
moído, tipo de embalagem a vácuo, com 250 g.

Quantidade
900
Pacotes
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02

03

04

05

06

07

08

Condimento, apresentação desidratada, matéria-prima
açafrão, aspecto físico moído, aplicação uso culinário,
embalagem com 100g. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Condimento, apresentação desidratada, materia-prima
cominho. Embalagem contendo no mínimo 100g, com
identificação do produto e prazo de validade.
Condimento, apresentação desidratada, materia-prima
corante: colorau em pó, embalagem contendo 100g, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
Farinha de milho flocada
embalagem de 500 gr.

pré-cozida,

tipo

500 Pacotes

300
Pacotes

500 Pacotes

flocão,

Iogurte diet, isento de açúcar, nos sabores morango e
coco, embalagem com 170g contendo registro no
ministério da agricultura.
Margarina com sal, contendo no máximo 70% de lipídeos
e zero de gordura trans, deve conter vitamina a na sua
composição. Possuir registro no ministério da agricultura.
Embalagem 500g.
Milho para canjica, branco, tipo 1, despeliculado, pacote
com no mínimo 500g. A embalagem deve conter
informação nutricional, validade, lote e fabricação.
Validade de no mínimo quatro meses.

6.000
Pacotes
100
Unidades

500
Potes

6.000
Pacotes

Os itens ora citados atenderão ao público escolar no ano letivo de 2022, estimado em 2.384
alunos, dispostos nos turnos matutino, vespertino e noturno nas turmas regulares.
Foi utilizado como medida de quantitativo dos itens: As per captas por aluno e a freqüência
dos mesmos no cardápio já aprovado pelo conselho de alimentação escolar (CAE).
3. OBJETIVO
Atender a demanda da alimentação escolar do município no ano letivo de 2022, e assegurar o
cumprimento do cardápio já anteriormente aprovado pelo conselho de alimentação escolar
(CAE), e as normas do programa nacional de alimentação escolar (PNAE).
4. JUSTIFICATIVA
A contratação pelo serviço se justifica, pela obrigatoriedade do município no cumprimento das
normas do programa nacional de alimentação escolar (PNAE), implantado em 1955, bem
como contribuir para a permanência do aluno na sala de aula, seu crescimento,
desenvolvimento, aprendizagem, rendimento escolar, e a formação de hábitos alimentares
saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e
nutricionais aos alunos matriculados no município.
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Os quantitativos dos itens descritos são baseados em per capta (por individuou), calculadas
apartir do cardápio atendido, da freqüência do atendimento, visando atender as 15 escolas da
rede municipal de ensino.
5. ESTIMATIVA DE CUSTO
A contratação ora solicitada para atender o público escolar no ano letivo de 2022, está
estimada em R$ 72.495,00 (setenta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais) segundo
preços praticados na região, conforme linha de base eletrônica: www.bancodeprecos.com.br.

6. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
Os desembolsos correrão mediante a rubrica das seguintes dotações:
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Atividade: 2091 – Manutenção da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01
Atividade: 2092 – Manutenção do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01/15
Atividade: 2098 – Manutenção de Desenvolvimento e Ensino – MDE
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01
Atividade: 2101 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01
Atividade: 2103 – Manutenção da Educação Especial
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 01
Atividade: 2100 – Programa de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 15/01
7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS
A empresa vencedora deverá fornecer as amostras em sua embalagem original, indicando a
marca, validade, sem apresentar nenhum tipo de alteração. Devem também atender,
obrigatoriamente, as mesmas especificações técnicas constantes da proposta.
A avaliação da qualidade e aceitação será realizada em escolas do município, devidamente
assinado por: (Nutricionista, Coordenador do setor de Merenda escolar ou um membro do
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conselho escolar e responsável pela escola e por no mínimo 10 alunos regularmente
matriculados na rede Municipal), indicado pelo município com índice de aceitabilidade não
podendo ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), conforme resolução /FNDE/CD/N° 32
de 10 de agosto de 2006, apenas dos produtos pré-elaborados.
8. 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.

V.

Proceder consulta “ON LINE”, ou por forma equivalente, a fim de verificar a situação

cadastral da CONTRATADA no SICAF – registro cadastral do Poder Execultivo Federal,
devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos,
com a instrução processual necessária.
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 correspondente às demandas descritas no Termo de
Referência.
9. VIGÊNCIA CONTRATUAL
A contratação referente ao fornecimento dos produtos pela contratada estará vigente até 31
de dezembro de 2022 a contar a partir da data da sua assinatura.
10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A fiscalização e execução do contrato serão realizadas pelos servidores públicos designadas
pela gestão pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro de 2022 a
qual competirá dirimir as duvidas que surjam no curso da execução do contrato, e de tudo dará
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ciência a administração municipal, bem como a garantia pela segurança alimentar e qualidade
dos produtos recebidos será realizada pelo setor responsável pela alimentação escolar do
município, e pela nutricionista responsável técnico pelo programa.

Valdir Barbosa de Souza
Secretário Municipal de Educação
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
010-2022

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
010-2022

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
010-2022

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
010-2022

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 011-2022-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO nº 0112022-PE, do tipo menor: MENOR PREÇO GLOBAL, realizado através Pregoeira Oficial
Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº 005, de 05 de janeiro de
2022, cujo objeto é contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço
de locação de veículo, tipo pick-up, cabine dupla, 4X4, automática, motor a diesel, em
atendimento as demandas do gabinete. Horário, Data de Recebimento das propostas:
a partir do dia 15/03/2022 a 28/03/2022 até às 08:30 horas, Sessão: às 14:30h do dia
28/03/2022 (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,
14 de março de 2022- Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- PREGOEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
IBIPITANGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2022-PE

SÍNTESE DO OBJETO
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação
de serviço de locação de veículo, tipo pick-up, cabine
dupla, 4X4, automática, motor a diesel, em atendimento
as demandas do gabinete .

2022
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INFORMAÇÕES GERAIS
1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2022-PE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações
e pela Pregoeira devidamente nomeado pelo Decreto n° 005, DE 05 de janeiro de 2022,
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 global, 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
Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO: GLOBAL
5. Objeto
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço de locação de veículo, tipo
pick-up, cabine dupla, 4X4, automática, motor a diesel, em atendimento as demandas do
gabinete.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a) Recebimento das propostas: a partir do 15/03/2022 a 28/03/2022 até às 08:30 horas.
b) Abertura das propostas 28/03/2022 às 14h:00min.
c) Início da sessão de disputa de preços 28/03/2022 às 14h: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
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 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 de preços e planilha de custos e
formação de preços 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.
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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 e o valor individual dos itens, e a informação de que atende a especificação deste
edital.
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 na prestação dos serviços.
13.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
13.10. A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta a planilha de Custos e Formação
de Preços e demais planilhas de insumos e materiais veículos e mão de obra, a qual deverá ser
encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, e será analisada pelo Pregoeiro no
momento da aceitação do lance vencedor.
13.11. O interessado ao preencher a planilha de composição de custos deverá seguir as
orientações contidas no edital e Termo de Referência.
13.12. As planilhas deverão vir acompanhadas de memórias de cálculo detalhadas, discriminando
a metodologia e fórmulas adotadas pela LICITANTE para obtenção dos valores propostos para os
encargos, insumos e demais componentes da composição de custos e formação de preços,
incluindo a base legal adotada, sob pena de desclassificação;
13.13. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
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a) não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
b) contenha vício insanável ou ilegalidade;
c) não apresente as especificações técnicas exigidas pelo edital e Termo de
Referência;
d) apresentar preço final, global ou unitário, superior aos preços máximos fixados pelo
município através da planilha de formação e composição de custos unitários
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
e) for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 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.
f)

Deixar de indicar a marca, prazos de execução, bem como os valores unitários e o
total.

13.15. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Secretaria Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar
sua decisão.
13.16. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
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. O Pregoeiro 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 de Referência.
14.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

e

registrada

no

sistema,

com

14.2.2. 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 o Pregoeiro 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 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.
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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.
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 o Pregoeiro, 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/itens 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.
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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.
14.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
14.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 24(vinte e
quatro) 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
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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.
15.2.2.A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta a planilha de Custos e Formação
de Preços e demais planilhas de insumos e materiais veículos e mão de obra, a qual deverá ser
encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, contado do termino da etapa de lances,
com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.
15.2.3.O interessado ao preencher a planilha de composição de custos deverá seguir as
orientações contidas no edital e Termo de Referência.
15.2.4.As planilhas deverão vir acompanhadas de memórias de cálculo detalhadas, discriminando
a metodologia e fórmulas adotadas pela LICITANTE para obtenção dos valores propostos para os
encargos, insumos e demais componentes da composição de custos e formação de preços,
incluindo a base legal adotada, sob pena de desclassificação;
15.2.5.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
a) não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
b) contenha vício insanável ou ilegalidade;
c) não apresente as especificações técnicas exigidas pelo edital e Termo de
Referência;
d) apresentar preço final, global ou unitário, superior aos preços máximos fixados pelo
município através da planilha de formação e composição de custos unitários
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
e) for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 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.
f)

Deixar de indicar a marca, prazos de execução, bem como os valores unitários e o
total.

15.2.7.A pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Secretaria Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar
sua decisão.
15.2.8.Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
246 - Ano IX - Nº 2289

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
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) horas, 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 pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do serviço ofertado, 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. O Pregoeiro 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 o Pregoeiro 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/lotes não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro 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:
16.1.1. Habilitação Pessoa Física
16.1.2. RG e CPF.
16.1.3. Comprovante de residência
16.1.4. Habilitação Jurídica:
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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;.
16.1.5. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) que tem sua emissão, em
condições
de
regularidade,
por
meio
do
endereço
eletrônico
a
seguir:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp (pessoa
jurídica)
b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, sendo
este último datado dos últimos 180 dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste
documento.
A
referida
certidão
se
encontra
disponível
no
site
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertida
o.asp?Tipo=1 (pessoa física e jurídica).
c) Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, que pode ser extraída no sítio eletrônico da Caixa
Econômica
Federal,
no
endereço
eletrônico
a
seguir:
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp (pessoa jurídica).
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida através do site, para
empresa/pessoa física que tem sua sede e domicílio no Estado da Bahia,
http://www.sefaz.ba.gov.br (pessoa física e jurídica).
*Se a empresa/ pessoa física tiver sede em outro estado emitir a certidão no órgão respectivo.
d) Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante (pessoa
física e jurídica);
e) Certidão de Débitos Trabalhistas, cuja emissão pode ser realizada no site do Tribunal Superior
do Trabalho ( http://www.tst.jus.br/certidao ) (pessoa física e jurídica).
16.1.5.1 Da Regularidade Fiscal das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedor, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações
posteriores.
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, conforme anexo VIII. (pessoa jurídica);
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (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
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débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
(pessoa jurídica);
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520,
especialmente a definida no art. 7º.
16.1.6. A Habilitação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
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.
(pessoa jurídica);
b) 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. (pessoa jurídica);
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. (pessoa jurídica);
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 ou por outro profissional equivalente responsável pela
confecção do documento, atualizada; (pessoa jurídica);
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; (pessoa
jurídica);
f) Quando amparado pela Lei Complementar nº 123/06, a pessoa jurídica que opta por não
elaborar Balanço Patrimonial poderá apresentar Declaração subscrita pelo representante da
mesma em conjunto com Contabilista devida e regularmente habilitado junto ao Conselho
Regional de Contabilidade – modelo no Anexo IX deste Edital
g) 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;
(pessoa jurídica);
h) 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 (pessoa
jurídica);
i) Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado, integralizado e
registrado na Junta Comercial (JUCEB) (pessoa jurídica).
16.2- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
16.2.1. Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de
atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (pessoa física e jurídica).
b) Declaração formal de que dispõe de estrutura técnica para execução dos serviços (pessoa
física e jurídica).
c) Alvará de Funcionamento (pessoa jurídica)
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16.3. DEVERÁ SER ENCAMINHADA, TAMBÉM, A DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR,
REFERENTE A TEMÁTICA ABAIXO, CONFORME MODELO ANEXO IV, SOB PENA DE
INABILITAÇÃO:
16.3.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
16.3.2. 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.
16.3.3. 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.
16.3.4. Declaração de desimpedimento de licitar.
16.3.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender às
exigências para habilitação, o Pregoeiro 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, o
pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
16.3.6. 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.
16.3.7. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
16.3.8. 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.
16.3.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
16.3.10. 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.
16.3.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.3.12. 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.
16.3.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
16.3.14. 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.
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16.3.15. 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.
16.3.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
16.3.17. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
17.1. A proposta de preços e a planilha de custos e formação de preços final do licitante
declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas a contar
da solicitação do Pregoeiro 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, 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 da prestação dos
serviços.
b) o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, após a prestação dos serviços e o devido
atesto da nota fiscal/fatura e da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
c) que o objeto cotado atendem plenamente as especificações estabelecidas neste edital.
d) 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.
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17.10. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda que os serviços
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.
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 ao Pregoeiro 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 o Pregoeiro 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.
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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, 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.
21.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
22.3. DA CONTRATAÇÃO:
22.3.1 A licitante vencedora deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data da
convocação, apresentar cópias dos documentos abaixo relacionados para assinatura do contrato,
sob pena de desclassificação da proposta, além das penalidades previstas em Lei:
a) Documentação dos veículos a serem utilizados nos serviços de transporte.
a.1. Caso a licitante não tenha a propriedade de todos os veículos adequados ao transporte,
poderá ser admitido o uso de veículos locados pelo prestador de serviço, desde que haja regular
contrato de locação.
b) Cópia do Certificado de Licenciamento do Veículo e IPVA devidamente quitados.
c). Os veículos ofertados para a prestação do serviço deverão estar em perfeito estado de
conservação, em condições adequadas e seguras, conforme legislação de trânsito em vigor.
d) Para realização das inspeções/vistorias dos veículos será designada Comissão de
Fiscalização, através de Portaria, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
e) Após a inspeção/vistoria, a Comissão expedirá declaração de participação e averiguação dos
veículos, sendo uma via entregue a empresa, no qual deverá apresentar ao Departamento de
Licitação, para ser acostada a documentação do contrato;
f) O veículo não aprovado na inspeção/vistoria será impedido de prestar o serviço e a contratada
será notificada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para a substituição do veículo notificado
ou reparo do mesmo;
23. DA SUBCONTRATAÇÃO:
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23.1. Fica proibida a subcontratação total ou ilícita dos serviços objeto deste certame, conforme
legislação aplicável (art. 72 da Lei Federal nº 8.666/1993).
23.2. Não se caracteriza subcontratação quando a prestação de serviço for executada diretamente
pelo fornecedor.
24. REAJUSTAMENTO E REVISÃO
24.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais ou outros que demonstrem a
elevação do custo do objeto, tudo em conformidade com o Art. 65, da Lei Federal Nº 8.666 / 93 e
suas alterações posteriores.
25. EXECUÇÃO
25.1. A execução dos serviços objeto licitado será no Município de Ibipitanga, Estado da Bahia, de
acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual.
26. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
26.1 - DA CONTRATADA:
26.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
26.1.2. Disponibilizar os veículos imediatamente após o recebimento da autorização de início dos
serviços, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir
os serviços conforme o estabelecido.
26.1.3. Entregar os veículos de acordo com as especificações do fabricante e em perfeitas
condições de segurança, higiene e limpeza.
26.1.4. Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro
obrigatório e taxa de emplacamento, com exceção das multas provenientes de infração às leis de
trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que tenham sido causadas por dolo ou culpa
da Contratante.
26.1.5. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização dos veículos, como
troca de óleo e reparos mecânicos necessários à sua manutenção.
26.1.6. Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de acordo com as
recomendações do fabricante, incluindo os serviços de funilaria e lubrificação, bem como a
substituição de pneus e das peças desgastadas.
26.1.7. Substituir o(s) veículo(s) locado(s) no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) horas, a partir
da comunicação da Contratante, em razão de acidentes, revisão, reparos mecânicos, má
conservação e condição de segurança.
26.1.8. Entregar e retirar o(s) veículo(s) substituído(s) sem cobrança de qualquer taxa adicional.
26.1.9. Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao(s) veículo(s).
26.1.10. Encaminhar à Contratante, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis de seu
recebimento a notificação de autuação de infração de transito referente ao(s) veiculo(s) locado(s)
para verificação, apuração de responsabilidade e indicação dos dados do condutor infrator,
conforme previsto no Código de Transito Brasileiro.
26.1.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalização da Contratante em seu acompanhamento.
26.1.12. Dar ciência imediata e por escrito à Contratante sobre qualquer anormalidade verificada
na execução dos serviços.
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26.1.13. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações sobre seus serviços.
26.1.14. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários.
26.1.15. Implementar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão permanente
dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades da Contratante, respeitando suas normas
de conduta.
26.1.16. Executar manutenção preventiva e corretiva do veículo, incluindo os serviços de funilaria,
pintura, troca de pneus, lubrificação, bem como substituição de peças desgastadas.
26.1.17. Motorista remunerado pela contratada.
26.1.18. Assegurar que os motoristas condutores dos veículos locados portem Carteira Nacional
de Habilitação dentro do prazo de validade.
26.1.19. Manter os veículos com seus documentos em dia e com os demais equipamentos
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).
26.1.20. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referidas aos
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo
empregatício com o Município.
26.1.21. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 a 80 da Lei 8.666/93.
26.1.22. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do serviço, objeto
deste Contrato.
26.2 – A CONTRATANTE OBRIGA-SE A:
26.2.1. Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização dos
serviços, a qualquer instante, solicitando à Contratada, sempre que achar conveniente,
informações do seu andamento, bem como pelo recebimento dos veículos.
26.2.2. Garantir instalações para a guarda e estacionamento dos veículos envolvidos.
26.2.3. Arcar com as despesas de combustível e multas provenientes de infração às leis de
trânsito (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), decorrentes do uso dos veículos locados.
26.2.4. Arcar com as despesas relativas a pedágios e estacionamentos.
26.2.5. Comunicar no prazo máximo de 02 (dois) dias qualquer sinistro ocorrido com o(s)
veículo(s).
26.2.6. No caso de infrações de trânsito, efetuar a identificação do motorista infrator e o envio dos
documentos necessários à Contratada dentro do prazo estipulado no Código de Trânsito
Brasileiro, com a finalidade de subsidiá-la na impetração de recurso junto à Autoridade que impôs
a penalidade.
26.2.7. Providenciar o devido ressarcimento do valor da multa à Contratada, caso a infração
cometida seja considerada procedente.
26.2.8 – Em caso de acidente, colher dados referentes ao veículo envolvido e seu motorista,
vítimas, testemunhas, providenciar o Boletim de Ocorrência Policial e dar imediata ciência do
ocorrido à Contratada.
26.2.9 – Utilizar o veículo exclusivamente em vias normais de rodagem.
26.2.10 – Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato.
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27. DO PAGAMENTO
27.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado pela prefeitura municipal no prazo de
até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços e o devido atesto da nota fiscal/fatura, emitida
em nome da CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas no contrato.
27.2. 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.
27.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
27.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
27.5. 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.
27.6. 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.
27.7. 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.
27.8. 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.
27.9. 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.
27.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
27.10.1. 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.
27.11. 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.
28. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
28.1. 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:
28.1.1. 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.
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28.1.2. 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.
28.1.3. 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 ou serviço não realizado.
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
28.1.3.1. 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.
28.1.3.2. 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.
28.1.4. 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 citadas.
28.1.5. 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.
29. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
29.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
29.2. 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).
29.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de um dia útil.
29.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
29.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, 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.
29.6. 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.
29.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
29.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.
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29.8. 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.
30 – DISPOSIÇÕES FINAIS
30.1. 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.
30.2. 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.
30.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
30.4. 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.
30.5. 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.
30.6. 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.
30.7. 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.
30.8. 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.
30.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
30.10. 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.
30.11. A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo
se prorrogável por igual período, na forma do art. 57, inciso II da lei 8.666, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada
continuidade do fornecimento;
30.12. 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;
31 – DOS ANEXOS
31.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos:
I.

Anexo 01 – Minuta do Contrato;
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII

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

Ibipitanga-Ba, 11 de março de 2022.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 024-2022
Pregão Eletrônico n° 011/2022
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 Contratação de pessoa física ou jurídica para
prestação de serviço de locação de veículo, tipo pick-up, cabine dupla, 4X4, automática, motor a
diesel, em atendimento as demandas do gabinete, conforme Edital do Pregão Eletrônico Nº.
011/2022 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço Por Global, em obediência ao Edital do Pregão
Eletrônico N° 011/2022 e seus Anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – O presente contrato terá vigência da data de assinatura deste instrumento até o dia 00 de
dezembro de 0000.
3.2 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, na forma do art. 57, inciso II, da lei 8.666, de 21
de junho de 1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício
subsequente, dada continuidade dos serviços.
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 prestação dos serviços.
4.2 - pagamento equivale a prestação dos serviços do item 00, especificados no processo
licitatório, de acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão
Eletrônico nº. 011/2022.
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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FVXEGUK1O3XTSDC4OFADBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
260 - Ano IX - Nº 2289

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
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 de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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: 3.3.9.0.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fontes de Recursos: 00
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - A CONTRATADA, além das obrigações constantes no Termo de Referência, daquelas
estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, e daquelas estabelecidas em lei, em
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:
6.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.1.2. Disponibilizar os veículos imediatamente após o recebimento da autorização de início dos
serviços, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir
os serviços conforme o estabelecido.
6.1.3. Entregar os veículos de acordo com as especificações do fabricante e em perfeitas
condições de segurança, higiene e limpeza.
6.1.4. Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro
obrigatório e taxa de emplacamento, com exceção das multas provenientes de infração às leis de
trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que tenham sido causadas por dolo ou culpa
da Contratante.
6.1.5. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização dos veículos, como
troca de óleo e reparos mecânicos necessários à sua manutenção.
6.1.6. Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de acordo com as recomendações
do fabricante, incluindo os serviços de funilaria e lubrificação, bem como a substituição de pneus e
das peças desgastadas.
6.1.7. Substituir o(s) veículo(s) locado(s) no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) horas, a partir
da comunicação da Contratante, em razão de acidentes, revisão, reparos mecânicos, má
conservação e condição de segurança.
6.1.8. Entregar e retirar o(s) veículo(s) substituído(s) sem cobrança de qualquer taxa adicional.
6.1.9. Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao(s) veículo(s).
6.1.10. Encaminhar à Contratante, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis de seu
recebimento a notificação de autuação de infração de transito referente ao(s) veiculo(s) locado(s)
para verificação, apuração de responsabilidade e indicação dos dados do condutor infrator,
conforme previsto no Código de Transito Brasileiro.
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6.1.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalização da Contratante em seu acompanhamento.
6.1.12. Dar ciência imediata e por escrito à Contratante sobre qualquer anormalidade verificada na
execução dos serviços.
6.1.13. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações sobre seus serviços
6.1.14. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários.
6.1.15. Implementar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão permanente dos
serviços, de maneira a não interferir nas atividades da Contratante, respeitando suas normas de
conduta.
6.1.16. Executar manutenção preventiva e corretiva do veículo, incluindo os serviços de funilaria,
pintura, troca de pneus, lubrificação, bem como substituição de peças desgastadas.
6.1.17. Motorista remunerado pela contratada.
6.1.18. Assegurar que os motoristas condutores dos veículos locados portem Carteira Nacional de
Habilitação dentro do prazo de validade.
6.1.19. Manter os veículos com seus documentos em dia e com os demais equipamentos
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).
6.1.20. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referidas aos
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo
empregatício com o Município.
6.1.21. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 a 80 da Lei 8.666/93.
6.2 – A CONTRATANTE OBRIGA-SE A:
6.2.1. Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização dos
serviços, a qualquer instante, solicitando à Contratada, sempre que achar conveniente,
informações do seu andamento, bem como pelo recebimento dos veículos.
6.2.2. Garantir instalações para a guarda e estacionamento dos veículos envolvidos.
6.2.3. Arcar com as despesas de combustível e multas provenientes de infração às leis de trânsito
(Código de Trânsito Brasileiro – CTB), decorrentes do uso dos veículos locados.
6.2.4. Arcar com as despesas relativas a pedágios e estacionamentos.
6.2.5. Comunicar no prazo máximo de 02 (dois) dias qualquer sinistro ocorrido com o(s) veículo(s).
6.2.6. No caso de infrações de trânsito, efetuar a identificação do motorista infrator e o envio dos
documentos necessários à Contratada dentro do prazo estipulado no Código de Trânsito
Brasileiro, com a finalidade de subsidiá-la na impetração de recurso junto à Autoridade que impôs
a penalidade.
6.2.7. Providenciar o devido ressarcimento do valor da multa à Contratada, caso a infração
cometida seja considerada procedente.
6.2.8 – Em caso de acidente, colher dados referentes ao veículo envolvido e seu motorista,
vítimas, testemunhas, providenciar o Boletim de Ocorrência Policial e dar imediata ciência do
ocorrido à Contratada.
6.2.9 – Utilizar o veículo exclusivamente em vias normais de rodagem.
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6.2.10 – Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato.
6.2.11- O servidor da Prefeitura designado através do Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro
de 2022, que exercerá a fiscalização do contrato de locação de veículo junto à empresa ou
pessoa física vencedora.
6.2.12- A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade
da (o) contratada (o) pela completa e perfeita execução do objeto de contrato ou
instrumento equivalente
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 ou serviço não realizado.

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço 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
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9.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição ou outros que
demonstrem a elevação do custo do objeto, tudo em conformidade com o Art. 65, da Lei Federal
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico n. 011/2022 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
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL
FORNECEDOR:
CNPJ:
ENDEREÇO:

PREGÃO ELETRONICO N° 011-2022- PE
DATA DE PUBLICAÇÃO:XX-XX-XX

CIDADE:
ESTADO:

ABERTURA DE PROPOSTAS: XX/XX/XXXX
TELEFONE: (77) 3674-2022

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço de locação de veículo,
tipo pick-up, cabine dupla, 4X4, automática, motor a diesel, em atendimento as demandas do
gabinete.

ITEM

01.

TIPO DE VEÍCULO

SOLICITANTE

QUANTIDADE
DE MESES

Veículo tipo Pick-up, cabine
dupla,
4x4,
transmissão
automática de 6 velocidades
seqüencial, direção hidráulica,
motor a Diesel, com capacidade
mínima de 2.7, ar condicionado
digital, capacidade para 05
(cinco)
passageiros,
devidamente regularizado junto
ao
DETRAN.
Manutenção
preventiva e corretiva com
reposição de peças, pneus, e
demais custos arcados pela
CONTRATADA. Motorista e
combustível terão os custos
arcados pela CONTRATANTE.

Gabinete do
Prefeito

12 meses

VALOR
UNIT
MÊS

VALOR
GLOBAL
12
MESES

[ 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
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço de locação de veículo, tipo
Pick-up, cabine dupla, 4x4, automática, motor a Diesel, em atendimento as demandas do
Gabinete, conforme especificações e condições contidas neste termo de referencia.
2. DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

TIPO DE VEÍCULO

SOLICITANTE

QUANTIDADE
DE MESES

Veículo tipo Pick-up, cabine dupla, 4x4,
transmissão
automática
de
6
velocidades
seqüencial,
direção
hidráulica, motor a Diesel, com
capacidade
mínima
de
2.7,
ar
condicionado digital, capacidade para 05
(cinco)
passageiros,
devidamente
regularizado
junto
ao
DETRAN.
Manutenção preventiva e corretiva com
reposição de peças, pneus, e demais
custos arcados pela CONTRATADA.
Motorista e combustível terão os custos
arcados pela CONTRATANTE.

Gabinete do
Prefeito

12 meses

ITEM

01.

3. JUSTIFICATIVA
3.1. Considerando que o Gabinete não dispõe de veículo para seu bom funcionamento, optase pela locação e não aquisição em razão do princípio da eficiência, pois com a locação
teremos sempre veículo capaz de atender as necessidades, cabendo a contratada a
substituição, caso necessário, mantendo a continuidade dos serviços e garantindo assim o
perfeito funcionamento, além do valor para aquisição ser vultoso e fora das possibilidades
orçamentárias desta administração.
3.2. Em virtude da urgência e em razão da manutenção das atividades do gabinete e pelo
motivo supra dito, faz-se necessário a abertura de processo licitatório de acordo com a Lei
8.666/93.
4. 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 da
dotação do orçamento do exercício de 2022 e terá a seguinte classificação 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
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5. DO VEÍCULO
5.1. O veículo trafegará em estradas pavimentadas e não pavimentadas, dentro e fora dos
limites do município de Ibipitanga-BA;
5.2. Em caso de qualquer avaria no veículo, a (o) Contratada (o) deverá responsabilizar-se,
substituindo-o, de modo a evitar a interrupção dos serviços de locação;
5.3. As manutenções preventivas e corretivas do veículo, compreendendo mecânica e elétrica,
substituição e conserto de pneus, troca de óleo e filtro, e demais serviços necessários ao
perfeito funcionamento do veículo, ficará a cargo da (o) contratada (o);
5.4. O veículo deverá estar em conformidade com todas as normas expedidas pelo
CONTRAN/ DENATRAN;
5.5. Documento do veículo (CRLV). Caso o documento do veículo esteja no nome de outra
pessoa a (o) Contratada (o) deverá apresentar o contrato de locação autenticado;
5.6. Licenciamento, IPVA e Seguro Obrigatório com o ano de 2021, integralmente quitado;
5.7. O veículo utilizado na prestação do serviço deverá estar sempre em perfeitas condições
de manutenção, segurança, apresentando perfeito funcionamento e conservação.
6. DA SUBSTITUIÇÃO
6.1. Ficará a critério da Prefeitura Municipal de Ibipitanga, exigir a troca de veículo que não
atender aos padrões do serviço contratado.

7. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
7.1. A (O) Contratada (o) deverá comunicar a Prefeitura Municipal de Ibipitanga, de imediato,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique durante a execução do serviço;
7.2. A documentação relativa ao veículo deverá manter-se em ordem e de posse do
contratante;
7.3. O prazo para prestação do serviço: em até 24 (vinte e quatro) horas, após o
recebimento da ordem de serviço pelo contratante.
7.4. O valor a ser pago pelo CONTRATANTE corresponderá exclusivamente ao serviço
comprovadamente realizado pela CONTRATADA (O), considerando-se o contido neste
documento.
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8. DA CONTRATAÇÃO
8.1.2. A licitante vencedora deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data da
convocação, apresentar cópias dos documentos abaixo relacionados para assinatura do
contrato, sob pena de desclassificação da proposta, além das penalidades previstas em Lei:
a) Documentação dos veículos a serem utilizados nos serviços de transporte.
a.1. Caso a licitante não tenha a propriedade de todos os veículos adequados ao transporte,
poderá ser admitido o uso de veículos locados pelo prestador de serviço, desde que haja
regular contrato de locação.
b) Cópia do Certificado de Licenciamento do Veículo e IPVA devidamente quitados.
c). Os veículos ofertados para a prestação do serviço deverão estar em perfeito estado de
conservação, em condições adequadas e seguras, conforme legislação de trânsito em vigor.
d) Para realização das inspeções/vistorias dos veículos será designada Comissão de
Fiscalização, através de Portaria, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
e) Após a inspeção/vistoria, a Comissão expedirá declaração de participação e averiguação
dos veículos, sendo uma via entregue a empresa, no qual deverá apresentar ao Departamento
de Licitação, para ser acostada a documentação do contrato;
f) O veículo não aprovado na inspeção/vistoria será impedido de prestar o serviço e a
contratada será notificada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para a substituição do
veículo notificado ou reparo do mesmo;.
9. DA FISCALIZAÇÃO
9.1. O servidor da Prefeitura designado através do Decreto Municipal nº 006, de 05 de janeiro
de 2022, que exercerá a fiscalização do contrato de locação de veículo junto à empresa ou
pessoa física vencedora;
9.2 A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da (o)
contratada (o) pela completa e perfeita execução do objeto de contrato ou instrumento
equivalente.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Sem prejuízo das disposições das cláusulas e em cumprimento as suas obrigações
contratuais, além das decorrentes de lei e de normas regulamentares, constituem obrigações
específicas da Contratada:
10.1. Todas as despesas com manutenção, corretiva e preventiva, do veículo, serão de
total responsabilidade da (o) Contratada (o);
10.2. Em caso de quebra do veículo, a(o) Contratada(o) deverá responsabilizar-se,
substituindo-o, de modo a evitar a interrupção dos serviços.
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10.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.4. Disponibilizar o veículo imediatamente após o recebimento da autorização de início dos
serviços, no local e horário fixado pelo Contratante, informando, em tempo hábil, qualquer
motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;
10.5. Entregar o veículo de acordo com as especificações do fabricante e em perfeitas
condições de segurança, higiene e limpeza;
10.6. Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro
obrigatório e taxa de emplacamento, com exceção das multas provenientes de infração às leis
de trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que tenham sido causadas por dolo ou
culpa do Contratante;
10.7. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização do veículo, como
troca de óleo e reparos mecânicos necessários à sua manutenção, com exceção do
abastecimento do combustível;
10.8. Realizar manutenção preventiva e corretiva do veículo, de acordo com as
recomendações do fabricante, incluindo os serviços de funilaria e lubrificação, bem como a
substituição de pneus e das peças desgastadas;
10.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento do Contratante.
11. VIGÊNCIA CONTRATUAL
11.1 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.

Angélica Ferreira
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Decreto nº 360/2021
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ANEXO IV

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

Número
011-2022-PE

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 ELETRONICO

Número
011-2022-PE

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 ELETRONICO

Número
011-2022-PE

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 ELETRONICO

Número
011-2022-PE

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 ELETRONICO

Número
011-2022-PE

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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