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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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0052-2022-D

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Dispensa Eletrônica nº
0052-2022-D, do tipo menor: MENOR PREÇO POR LOTE, realizado através
da Presidente da CPL Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo
Decreto de nº 04 de 05 de janeiro de 2022, cujo objeto é aquisição de
medicamentos injetáveis e outras vias e materiais de procedimentos médicohospitalares, visando atender as necessidades das Unidades de Saúde
vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde.Horário, Data de Recebimento das
propostas: a partir do dia 07/11/2022 a 10/11/2022 até às 08:45 horas, Sessão:
às 10:30h do dia 10/11/2022 (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, 04 de novembro de
2022- Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
IBIPITANGA

EDITAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0052-2022-D

SÍNTESE DO OBJETO
Aquisição de medicamentos injetáveis e outras vias e
materiais de procedimentos médico-hospitalares,
visando atender as necessidades das Unidades de
Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde.

2022
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INFORMAÇÕES GERAIS

1. Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitaçãonº 0052-2022-D
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Lei Federa nº 8.666/93 e Lei
Complementar 123/06 no que for pertinente.
3. Nomeação da Comissão:
DECRETO DE Nº 04 DE 05 DE JANEIRO DE 2022
4. Unidades Interessadas
Secretaria Municipal de Saúde
5. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO:LOTE
6. Objeto
Aquisição de medicamentos injetáveis e outras vias e materiais de procedimentos médicohospitalares, visando atender as necessidades das Unidades de Saúde vinculadas a
Secretaria Municipal de Saúde.
7. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a) Recebimento das propostas: a partir do dia 07/11/2022 a 10/11/2022 até às 09:00 horas.
b) Abertura das propostas 10/11/2022 às 09:30h.
c) Início da sessão de disputa de preços 10/11/2022 às 10:30h.
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.
8. Dotações orçamentárias – Anexo 1 – Minuta do Contrato
9. O Prazo de execução dar-se-á do dia da assinatura até 00 de xxxxxxx de 0000.
3. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeira e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de IBIPITANGA na com endereço constante no timbre da
página, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (77) 3674-2202, ou pelo endereço eletrônico:
cpl.ibipitanga@gmail.com e www.licitacoes-e.com.br..

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
Presidente da CPL
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10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA
10.1. Poderão participar desta Dispensa interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desteprocesso 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 Dispensa 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 na Dispensa, 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 da Dispensa Eletrônica
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
qualquertransação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A
aresponsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que porterceiros.
11.3 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
emresponsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização
das transações inerentes a Dispensa Eletrônica.
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
“Empresade Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou
denominação,conforme o caso.

12. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1. Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema (pelo valor global do
lote/item), durante o período definido neste edital como “Recebimento das Propostas”, observando, na
formulação do preço, o máximo de 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
12.2. O licitante deverá informar em campo próprio do sistema a descrição do produto/serviços e
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demais informações de acordo com o Anexo III do edital e demais características do(s)
produto/serviços ofertado(s).
12.3. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, fretes, seguros e demais
despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do
objeto licitado.
12.4. A duração da etapa de lances será de acordo com a publicação na página do sistema
“Licitações”. Ao término do tempo normal estipulado, o sistema emitirá um aviso na tela e um letreiro
intermitente alertará para o encerramento, a qualquer instante, da disputa: inicia-se assim, o tempo
extra no modo randômico (aleatório), que pode variar de 1 segundo até 30 minutos.
12.5.O tempo randômico é gerado pelo sistema, não sendo possível ao Presidente sua administração.
12.6. Ao primeiro classificado caberá a imediata apresentação, através do e-mail
cpl.ibipitanga@gmail.com ou pessoalmente, ATÉ 2 (DUAS) HORAS APÓS O TÉRMINO DO
CERTAME, da proposta comercial conforme modelo Anexo II e dos documentos de habilitação
listados na cláusula 14 deste Edital, sob pena de desclassificação da proposta, além das demais
penalidades previstas neste Edital.
12.7. Será desclassificada a proposta da empresa que descumprir o prazo estabelecido para
apresentação da documentação habilitatória, sendo facultado ao Presidente convocar a(s) empresa(s)
remanescente(s), obedecida a ordem de classificação.
12.8. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado ao
autor da proposta ou lance de menor preço.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
13.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão para análise das propostas recebidas
e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital.
13.2. O Presidente efetuará o julgamento da proposta que tenha apresentado menor valor global, e
decidir sobre sua aceitação.
13.3. Após o encerramento da sessão pública, analisando a aceitabilidade ou não, o Presidente
convocara o licitante vencedor para apresentar os documentos de habilitação.
13.4. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências deste edital, o
Presidente examinará a proposta subsequente, assim sucessivamente na ordem de classificação, até
a apuração de uma proposta que atenda à Dispensa deLicitação.
14. HABILITAÇÃO
14.1.O licitante detentor da melhor proposta será convocado para enviaros documentos de habilitação
no email: zoraidemspereira@hotmail.com ou via protocolo na sede desta prefeitura no prazo de até
02h (duas) horas após convocação, conformeexigência relacionados abaixo:
14.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
14.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais
administradores nos respectivos cargos, registro comercial no caso de empresa individual ou certificado
da condição de micro empreendedor Individual – CCMEI.
14.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos:
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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
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/InformaNICertidao.asp
?Tipo=1
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
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.
d) Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão de Débitos Trabalhistas, cuja emissão pode ser realizada no site do Tribunal Superior do
Trabalho ( http://www.tst.jus.br/certidao ).
14.2.2.1 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 VI.
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 débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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.
14.2.3. 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.
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.
c) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação
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d). No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de Abertura
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
e) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão trazer
obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, acompanhado da Certidão
de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do
contabilista ou por outro profissional equivalente responsável pela confecção do documento, atualizada;
f) 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° 8.666/93;
14.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que pretendem utilizar-se dos
benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar
declaração que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresas – ME e as
Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso.(conforme anexo VI)
b) Declaração de Conhecimento e Atendimento às exigências de Edital e Declaração de
Desimpedimento de Licitar (VII e VIII deste edital).
c) Declaração formal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho na
observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja,
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme Anexo V.
14.3.1 - Alvará de funcionamento;
14.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta
licitação, realizada através da apresentação de pelo menos um Atestado ou Certidão fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado.
b)

Comprovar que possui Autorização de Funcionamento da empresa participante do certame

(AFE), expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em plena validade, quando
competente ou através de comprovação de sua isenção, sendo que, Protocolos não serão aceitos.
c)

Em caso de pedido de revalidação da AFE efetuado pela licitante dentro do prazo legal (120

dias) antes do término de sua vigência vencimento, caso a ANVISA não tenha decidido sobre o pedido
de revalidação antes do término do prazo da licença, considerar-se-á automaticamente prorrogada até a
data da decisão emitindo nova autorização, somente neste caso, o protocolo será aceito, conforme o
art. 22 do Decreto nº. 74.170 de 10/06/1974.
d)

Apresentar cópia do Comprovante de Registro na ANVISA dos medicamentos e materiais,

conforme Lei nº 6.360, 23 de setembro de 1.976, também do Decreto nº 79.094 de 05 de janeiro de
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1.977. Caso não haja obrigatoriedade do registro deverá apresentar Notificação, conforme RDC nº. 199
de 26/10/2006; se dispensado ou isento: apresentar da declaração de dispensa ou isenção de registro.
e) Caso a licitante seja empresa distribuidora ou importadora além do Certificado de Boas Práticas de
Fabricação e Controle do Fabricante do produto por ela comercializado, deverá apresentar o Certificado
de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento, emitido pela ANVISA conforme Resolução – RDC
n. 39/2013.
f) Alvará Sanitário expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da
Distribuidora

e/ou

Fabricante,

para

exercer

atividades

de

Comercialização

e

Venda

dos

produtos/materiais. No caso do Distrito Federal, a licença deverá ser fornecida pelas Administrações
Regionais.
g)

Autorização Especial de Funcionamento, nos casos de produtos constantes na relação do

Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria nº 344,
de 12 de maio de 1998).
h) Certificado de Regularidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Farmácia – CRF
14.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
14.4.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, terá esta validade de
sessenta dias a contar de sua emissão.
14.5. O Presidente conferirá a validade de todos os documentos, constantes neste edital.
15. DOS PEDIDOS DEESCLARECIMENTOS
15.1. Os pedidos de esclarecimentos referente a Dispensa de Licitação deverão ser enviados ao
Presidente no email: cpl.ibipitanga@gmail.com, até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para a
abertura da sessão pública

16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. Não havendo manifestação pela interposição de recurso, será adudicado o objeto da licitação
à proponente vencedora.
16.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior confirmará a adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor, e homologando o mesmo.
16.3. A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação.
17. DA FORMA, PRAZO E LOCAL DA ENTREGA
17.1. Os produtos serão requisitados conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de
acordo o consumo das Unidades de Saúde.
17.2. O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
As entregas poderão ser parceladas, conforme a necessidade e consumo de cada produto.
17.3 O endereço de entrega será: Rua Vital Rodrigues da Mata, s/n, Bairro Centro, nesta cidade ou
outro indicado na ordem de fornecimento, das 8 às 12 horas.
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17.4 O transporte/descarregamento dos produtos até o local indicado pelo Servidor responsável pelo
recebimento será de responsabilidade exclusiva da Contratada, sem ônus para o Município. Não serão
disponibilizados servidores/funcionários do Município para tal atividade.
17.5 O recebimento dos produtos será realizado por servidor competente e a fiscalização pelo
cumprimento das normas referentes aos itens entregues (quantidades, marca, características, respeito
de prazos, enfim, previsões contidas neste Termo) de inteira responsabilidade do Fiscal indicado.
17.2 Devem ser entregues no Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e Almoxarifado Central da
Secretaria Municipal de Saúde;na embalagem sem umidade, sem inadequação de conteúdo,
identificado, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido pela
ANVISA, número de lote, dentro do prazo de validade com no mínimo 120 dias do vencimento,
acompanhados da documentação fiscal, com especificação dos quantitativos discriminados na nota
fiscal.
18. CONTRATAÇÃO
18.1. O adjudicatário será convocado para fornecer o quanto disposto no objeto deste instrumento,
no prazo de até 01 (um) dia, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei n. 8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e
aceito pela Administração.
18.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
18.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar
o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na
legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem
de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo
à contratação.
18.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser
regularizada pelo contratado, tudo na forma da execução do serviço e do cronograma de
desembolso.
19.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
19.3. O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
19.4.O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se adimplente
com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
20. REAJUSTAMENTO E REVISÃO
20.1.Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do art.
65 da Lei Federal 8.666/93.
21. SANÇÕES E PENALIDADES
21.1. 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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21.1.1. 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.
21.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal número 8.666/93,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
21.1.3. 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 serviço
não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
21.1.3.1. 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.
21.1.3.2. 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.
21.1.3. 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.
21.1.4. 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.

22. RESCISÃO
22.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
22.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos arts.
77 a 80 da Lei 8.666/93.
23. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
23.1. O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer
escrito e devidamente fundamentado.
23.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da
presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais.
24. DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a
comissão, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
24.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e parafiscais são de exclusiva responsabilidade
da empresa contratada.
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24.3. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4. A comissão poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover
o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
24.5. Acomissão, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento
ou contrariem a legislação pertinente.
24.6. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Macaubas, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
24.7. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto
desteprocesso serão prestados pelo Presidente e sua Comissão.
24.8. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente, com observância da legislação em vigor,
considerando as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, no que for pertinente.
24.9. 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, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do
fornecimento;
24.10. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
Minuta do Contrato;
II.
Modelo de Proposta de Preços;
III.
Termo de Referência;
IV.
Modelo de Procuração;
V.
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
VI.
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
VII.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar
IBIPITANGA – BA, 04 de novembro de 2022

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
IBIPITANGA

ANEXOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0052-2022-D
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
DISPENSA ELETRÔNICA n° 0052-2022-D
Contrato nº 00/0000
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, nº 815, Centro, Ibipitanga-BA, inscrita no
CNPJ sob Nº. 13.781.364/0001-06, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Humberto
Raimundo Rodrigues de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº 000000000-00, RG nº 00000000,
XXX/XX, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE,
e a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00, com sede na Xxx
Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) Xxxxx
Xxxxx Xxxxx, portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX e inscrito(a) no CPF
sob o nº 000.000.000-00,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade XXXXXXX XX,
CEP:0000000, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam
nesta ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto é aquisição de medicamentos injetáveis e outras vias e
materiais de procedimentos médico-hospitalares, visando atender as necessidades das Unidades de
Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Edital do Dispensa Eletrônica Nº.
0052-2022-D e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço por lote, em obediência ao Edital da Dispensa
Eletrõnica Eletrônico nº 0052-2022-D e seus Anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – O presente contrato terá vigência da data de assinatura deste instrumento até 03 (três) meses.
3.2 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo
ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores,
que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), amortizável de acordo com nota fiscal.
Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, encargos sociais e trabalhistas, entre outros para a entrega.
4.2 - O pagamento equivale a aquisição do lote 00, especificados no processo licitatório, de acordo
com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública da Dispensa Eletrônica nº. 00522022-D.
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.
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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:
Ação: 10.301.032.2065 – Gestão das Ações da Atenção Básica – Primária
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00
Fonte: 16000000, 15001002
Ação: 10.302.033.2192– Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00
Fonte: 16000000, 15001002
Ação: 10.302.033.2299– Gestão das Ações da Atenção Especializada – MAC Ambulatorial e
Hospitalar
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00
Fonte: 16000000, 15001002
Ação: 10.301.032.2336 – Emenda Parlamentar INDIVIDUAL – Atenção Primária a Saúde –
PAP/PAB
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00
Fonte: 16000000, 15001002
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 Dispensa;
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;
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6.1.5 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
6.1.6 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega, objeto deste
Contrato.
6.1.7- Atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da licitação;
6.1.8- Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;
6.1.9- Eventuais intercorrências quanto ao fornecimento dos medicamentos/produtos deverão ser
informadas ao responsável técnico da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e Almoxarifado
Central da Secretaria Municipal de Saúde;
6.1.10- Os medicamentos, insumos e demais materiais e produtos listados acima devem ser
entregues no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde e CAF, na embalagem sem
umidade, sem inadequação de conteúdo, identificado, nas condições de temperatura exigida em
rótulo e com o número do registro emitido pela ANVISA, acompanhados da documentação fiscal,
com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal. O número do lote do medicamento
e demais insumos, materiais e produtos recebidos devem constar na rotulagem, e na nota fiscal,
especificados o número de lotes por quantidade entregue, assim como dentro do prazo de validade,
sendo entregue com no mínimo de 120 dias do prazo de validade.
6.1.11- A entrega dos itens deverá ser feita no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o
recebimento da Autorização de Fornecimento pelo fornecedor.
6.1.12- O transporte dos medicamentos deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não
afetar a identidade, qualidade, integridade dos mesmos.
6.1.13- Respeitar e cumprir com os prazos de entrega dos itens comprados, observando os períodos
de parcelamento e quantidades.
6.1.14- Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o município.
6.1.15- A contratada deverá estar com alvará sanitário atualizado, autorização da ANVISA para os
medicamentos sob controle especial;
6.1.16- O fornecimento será executado parcialmente, compreendendo a entrega em perfeitas
condições de consumo e/ ou uso
6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 – Designar formalmente um servidor da unidade gestora para executar, acompanhar e fiscalizar
o fornecimento realizado, como também notificar e penalizar caso necessário;
6.2.2 – Emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor Detentor do Preço Registrado no valor
correspondente ao fornecimento dos bens;
6.2.3 - Efetuar o pagamento devido, por meio de transferência bancária, creditado em conta corrente,
até no máximo de 30 (trinta) dias corridos, mediante Nota Fiscal emitida e devidamente atestada no
momento do recebimento do produto;
6.2.4 – O pagamento será efetuado somente após a comprovação da Regularidade Fiscal;
6.2.5- Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.
6.2.6- Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao município.
6.2.7- A fiscalização e execução dos contratos serão realizadas por profissional nomeado e
designado pela Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhamento e fiscalização dos mesmos.
6.2.8- A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
contratada pela completa e perfeita execução do objeto do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES E PENALIDADES
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7.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do
ato conforme discriminado a seguir:

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

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

II -

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

III -

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

7.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
7.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
7.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
7.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição,
os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
8.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
8.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos arts.
77 a 80 da Lei 8.666/93
CLÁUSULA NONA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO
9.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do art.
65 da Lei Federal 8.666/93.
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CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado Dispensa Eletrônica n. 0052-2022-D 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 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Modalidade de Licitação
Dispensa de Licitação

Número
0052-2022-D

Objeto: Aquisição de medicamentos injetáveis e outras vias e materiais de procedimentos médicohospitalares, visando atender as necessidades das Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria
Municipal de Saúde.
Dados a constar na proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/fax
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 – SOROS E AFINS
Item
1

Descrição do Produto
Água para injeção (destilada)
500ml

QTDE.

Unidade MARCA
de medida

240

Frascos

Água para injeção (destilada) 5ml
Água para injeção (destilada)
10ml

400

Ampolas

400

Ampolas

4

Soro Fisiológico 0,9% 100ml

400

Frascos

5

Soro Fisiológico 0,9% 250ml

400

Frascos

6

Soro Fisiológico 0,9% 500ml
Soro fisiológico 0,9%, 500ml c/
Gotejador

420

Frascos

480

Frascos

Soro Glicofisiológico 500ml

150

Frascos

2
3

7
8

VALOR VALOR
UNIT
TOTAL
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9

Soro Glicose 5% 500ml
Solução Ringer com Lactato
10
500ml
MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE 01: R$

60

Frascos

240

Frascos

LOTE 02 – MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E OUTRAS VIAS
Item
1

Descrição do Produto
Ácido Ascórbico 100mg/ml com
5ml.
Atropina sulfato 0,25mg/ml com
1ml

QTDE.

Unidade MARCA
de medida

300

Ampolas

100

Ampolas

Bromoprida 5mg/ml com 2 ml.
Buscopan composto Escopolamina butilbrometo +
dipirona sódica 4mg + 500mg/ml
com 5ml

300

Ampolas

300

Ampolas

Cetoprofeno IM 50mg/ml com 2ml
Cloridrato de Lidocaína 2% Gel
com 30g

350

Ampolas

200

Bisnagas

7

Cloreto de sódio a 10% com 10ml

200

Ampolas

8

Dexametasona 2mg/ml
Dexametasona 4mg/ml com
2,5ml
Diclofenaco sódico 75mg com
3ml
Dipirona sódica 1G (500mg/ml)
com 2ml
Dramin B6 IM - Dimenidrato
50mg/ml+Cloridrato de Piridoxina
50mg/Ml com 1ml

200

Ampolas

600

Ampolas

600

Ampolas

600

Ampolas

300

Ampolas

13

Epinefrina 1mg/ml com 1ml

100

Ampolas

14

Fitomenadiona 10mg/ml com 1ml

100

Ampolas

15

Fleet Enema Solução 130ml

50

Frascos

16

Furosemida 10mg/ml com 2ml

200

Ampolas

17

Glicose 25% com 10ml

200

Ampolas

18

Glicose 50% com 10ml

200

Ampolas

19

Heparina 5000 UI/0,25ml

150

Ampolas

2
3
4
5
6

9
10
11
12

VALOR VALOR
UNIT TOTAL
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20
21
22
23
24

Hidralazina 20mg/ml com 1ml
Imunoglobulina humana antiRHO(D) 300mcg injetável
Lidocaína Cloridrato 2% s/
vasoconstritor com 20ml
Manitol 200mg/ml - 20% com
250ml
Metoclopramida Cloridrato
5mg/ml com 2ml

25

Neomicina+Bacitracina Pomada
5mg+250UI com 10g

26

Polivitamínico injetável 2ml
Prometazina Cloridrato 25mg/ml
com 2ml
Sulfadiazina de Prata 10mg/g c/
400g

27
28

100

Ampolas

4

Ampolas

200

Frascos

150

Frascos

200

Ampolas

300

Bisnagas

400

Ampolas

200

Ampolas

12

Potes

MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE 02: 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.
Local de entrega: Os medicamentos licitados deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria
Municipal de Saúde, situado na Rua Vital Rodrigues da Mata, s/n – Centro, embalado, sem
inadequação de conteúdo, identificado, acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com
especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em unidades
individualizada, no horário das 08h:00 às 12h:00 horas e das 14h:00 às 17h:00 horas, de segunda a
quinta-feira e das 08h:00 às 12h:00 horas (sexta-feira).
A marca deverá, obrigatoriamente, ser informados na proposta

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 medicamentos injetáveis e outras vias e soros e afins, visando atender as
necessidades das Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme
especificação e quantitativos definidos neste instrumento.
1.1 - Dos quantitativos e especificações:
LOTE 01 – SOROS E AFINS
Item

Descrição do Produto

QTDE.

Unidade
de medida

1

Água para injeção (destilada) 500ml

240

Frascos

2

Água para injeção (destilada) 5ml

400

Ampolas

3

Água para injeção (destilada) 10ml

400

Ampolas

4

Soro Fisiológico 0,9% 100ml

400

Frascos

5

Soro Fisiológico 0,9% 250ml

400

Frascos

6

Soro Fisiológico 0,9% 500ml

420

Frascos

7

Soro fisiológico 0,9%, 500ml c/ Gotejador

480

Frascos

8

Soro Glicofisiológico 500ml

150

Frascos

9

Soro Glicose 5% 500ml

60

Frascos

10

Solução Ringer com Lactato 500ml

240

Frascos

LOTE 02 – MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E OUTRAS VIAS
Item

Descrição do Produto

QTDE.

Unidade
de medida

1

Ácido Ascórbico 100mg/ml com 5ml.

300

Ampolas

2

Atropina sulfato 0,25mg/ml com 1ml

100

Ampolas

3

Bromoprida 5mg/ml com 2 ml.

300

Ampolas

Buscopan composto - Escopolamina
butilbrometo + dipirona sódica 4mg +
500mg/ml com 5ml

300

Ampolas

4
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5

Cetoprofeno IM 50mg/ml com 2ml

350

Ampolas

6

Cloridrato de Lidocaína 2% Gel com 30g

200

Bisnagas

7

Cloreto de sódio a 10% com 10ml

200

Ampolas

8

Dexametasona 2mg/ml

200

Ampolas

9

Dexametasona 4mg/ml com 2,5ml

600

Ampolas

10

Diclofenaco sódico 75mg com 3ml

600

Ampolas

11

Dipirona sódica 1G (500mg/ml) com 2ml
Dramin B6 IM - Dimenidrato
50mg/ml+Cloridrato de Piridoxina 50mg/Ml
com 1ml

600

Ampolas

300

Ampolas

13

Epinefrina 1mg/ml com 1ml

100

Ampolas

14

Fitomenadiona 10mg/ml com 1ml

100

Ampolas

15

Fleet Enema Solução 130ml

50

Frascos

16

Furosemida 10mg/ml com 2ml

200

Ampolas

17

Glicose 25% com 10ml

200

Ampolas

18

Glicose 50% com 10ml

200

Ampolas

19

Heparina 5000 UI/0,25ml

150

Ampolas

20

Hidralazina 20mg/ml com 1ml
Imunoglobulina humana anti-RHO(D)
300mcg injetável

100

Ampolas

4

Ampolas

12

21
22

Lidocaína Cloridrato 2% s/ vasoconstritor
com 20ml

200

Frascos

23

Manitol 200mg/ml - 20% com 250ml

150

Frascos

24

Metoclopramida Cloridrato 5mg/ml com 2ml

200

Ampolas

25

Neomicina+Bacitracina Pomada 5mg+250UI
com 10g

300

Bisnagas

26

Polivitamínico injetável 2ml

400

Ampolas

27

Prometazina Cloridrato 25mg/ml com 2ml

200

Ampolas

28

Sulfadiazina de Prata 10mg/g c/ 400g

12

Potes

2. JUSTIFICATIVA
A rede de saúde de Ibipitanga é composta por 06 equipes de Atenção Primária em Saúde (APS),
na atenção secundária e terciária, a rede possui um Centro de Atenção Psicossocial, uma unidade
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de Regulação de Especialidades e Exames, um Laboratório Municipal, um Centro de Reabilitação,
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e um hospital - Hospital Municipal de Ibipitanga.
A oferta e manutenção dos serviços prestados pelo Município buscam contemplar o estabelecido
pela Constituição Federal do Brasil (capítulo II, seção II, artigo 196) (BRASIL, 1988): “a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação” e garantir o cumprimento dos princípios
doutrinários do SUS: universalidade, equidade e integralidade nos serviços e ações de saúde (Lei
8080, 1990). Para manutenção, oferta de serviços e atendimento da população pela rede Municipal
de Saúde é necessária a constante aquisição de materiais de consumo, a fim de repor seu uso e
manter a qualidade e oferta e garantia dos serviços. Os itens listados acima são utilizados nos
atendimentos prestados nas unidades de saúde do município que fazem acompanhamento nos
referidos serviços, são itens essenciais para manutenção da assistência à saúde prestada a
população.
Evidencia-se através deste termo de referência a necessidade e a legalidade de tal contratação,
em caráter de urgência,

isto porque, a falta destes itens poderá acarretar em interrupções

constantes no tratamento dos pacientes assistidos o que afeta a qualidade de vida dos usuários e a
credibilidade do serviço farmacêutico e do sistema de saúde como um todo.
Levando em consideração a natureza da demanda e o seu consumo médio, os quantitativos dos
itens foram estimados por uma equipe multiprofissional e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica
do Município, com base também nos registros existentes na Central de Abastecimento Farmacêutica
(CAF) e Almoxarifado, para um período de 3 (três) meses.
A dispensa de licitação em caráter de urgência justifica-se devido à rescisão contratual com a
empresa detentora dos lotes em questão, conforme decisão administrativa que determina a rescisão
do contrato nº 0170-2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 039-2021-PE, em anexo. Ademais, a
aquisição se entremostra indispensável para prestaçã ode serviços de saúde, classificando como de
natureza de urgência, pois a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe em seu estoque os
medicamentos e materiais que ora se pretende adquirir.

3. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
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A despesa objeto deste Termo de Referência encontra previsão orçamentária no Plano Plurianual,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e terá a seguinte classificação
orçamentária:
Ação: 10.301.032.2065 – Gestão das Ações da Atenção Básica – Primária
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00
Fonte: 16000000, 15001002
Ação: 10.302.033.2192– Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00
Fonte: 16000000, 15001002
Ação: 10.302.033.2299– Gestão das Ações da Atenção Especializada – MAC Ambulatorial e
Hospitalar
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00
Fonte: 16000000, 15001002
Ação: 10.301.032.2336 – Emenda Parlamentar INDIVIDUAL – Atenção Primária a Saúde –
PAP/PAB
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00
Fonte: 16000000, 15001002
4. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
4.1. As licitantes deverão apresentar, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos:
4.1.1. Comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta
licitação, realizada através da apresentação de pelo menos um Atestado ou Certidão fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado.
4.1.2 Comprovar que possui Autorização de Funcionamento da empresa participante do certame
(AFE), expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em plena validade, quando
competente ou através de comprovação de sua isenção, sendo que, Protocolos não serão aceitos.
4.1.3 Em caso de pedido de revalidação da AFE efetuado pela licitante dentro do prazo legal (120
dias) antes do término de sua vigência vencimento, caso a ANVISA não tenha decidido sobre o
pedido de revalidação antes do término do prazo da licença, considerar-se-á automaticamente
prorrogada até a data da decisão emitindo nova autorização, somente neste caso, o protocolo será
aceito, conforme o art. 22 do Decreto nº. 74.170 de 10/06/1974.
4.1.4 Apresentar cópia do Comprovante de Registro na ANVISA dos medicamentos e materiais,
conforme Lei nº 6.360, 23 de setembro de 1.976, também do Decreto nº 79.094 de 05 de janeiro de
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1.977. Caso não haja obrigatoriedade do registro deverá apresentar Notificação, conforme RDC nº.
199 de 26/10/2006;se dispensado ou isento: apresentar da declaração de dispensa ou isenção de
registro.
4.1.5 Caso a licitante seja empresa distribuidora ou importadora além do Certificado de Boas
Práticas de Fabricação e Controle do Fabricante do produto por ela comercializado, deverá
apresentar o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento, emitido pela ANVISA
conforme Resolução – RDC n. 39/2013.
4.1.6 Alvará Sanitário expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da
Distribuidora e/ou Fabricante, para exercer atividades de Comercialização e Venda dos
produtos/materiais. No caso do Distrito Federal, a licença deverá ser fornecida pelas Administrações
Regionais.
4.1.7 Autorização Especial de Funcionamento, nos casos de produtos constantes na relação do
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria nº
344, de 12 de maio de 1998).
4.1.8 Certificado de Regularidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Farmácia – CRF.
4.2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
No ato da assinatura do contrato as empresas vencedoras devem apresentar:
4.2.1 Certificado de Registro do produto na ANVISA. Caso o produto seja dispensado de registro,
cabe ao licitante comprovar tal situação, mediante apresentação de documentos comprobatórios
(atestado legal de dispensa). Deverá ser enviada a cópia do registro em si, e não apenas o número.
4.2.2 É condição indispensável e obrigatória, que seja apresentada pelas licitantes em suas
propostas comerciais, as especificações e características detalhadas dos materiais, bem como, o
nome do fabricante, marca, garantia de procedência e outros elementos que identifiquem os
materiais ofertados.
5. DA GARANTIA
5.1 A empresa obriga-se a garantir, os materiais entregues comprometendo-se, a adotar as medidas
corretivas necessárias no caso de lotes que apresentarem falhas/defeitos de fabricação identificados
durante a utilização dos produtos pelos Profissionais de Saúde, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas após a notificação realizada pelo CONTRATANTE, sob pena das sanções previstas no
contrato.
5.2 O prazo acima poderá ser estendido desde que aceito pelo fiscal do contrato, mediante
solicitação realizada formalmente (via e-mail) antes do encerramento do prazo inicial (72h).
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5.3 Em caso de discordância por parte do CONTRATADO poderão ser solicitados Laudos Técnicos
emitidos por órgãos especializados, sem ônus para o Município.
6. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1 O prazo de vigência do contrato será de 3 (três) meses, a contar de sua assinatura.

7. DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
7.1 Os produtos serão requisitados conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de
acordo o consumo das Unidades de Saúde.
7.2 O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
As entregas poderão ser parceladas, conforme a necessidade e consumo de cada produto.
7.3 O endereço de entrega será: Rua Vital Rodrigues da Mata, s/n, Bairro Centro, nesta cidade ou
outro indicado na ordem de fornecimento, das 8 às 12 horas.
7.4 O transporte/descarregamento dos produtos até o local indicado pelo Servidor responsável pelo
recebimento será de responsabilidade exclusiva da Contratada, sem ônus para o Município. Não
serão disponibilizados servidores/funcionários do Município para tal atividade.
7.5 O recebimento dos produtos será realizado por servidor competente e a fiscalização pelo
cumprimento das normas referentes aos itens entregues (quantidades, marca, características,
respeito de prazos, enfim, previsões contidas neste Termo) de inteira responsabilidade do Fiscal
indicado.
7.2 Devem ser entregues no Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e Almoxarifado Central
da Secretaria Municipal de Saúde;na embalagem sem umidade, sem inadequação de conteúdo,
identificado, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido
pela ANVISA, número de lote, dentro do prazo de validade com no mínimo 120 dias do vencimento,
acompanhados da documentação fiscal, com especificação dos quantitativos discriminados na nota
fiscal.
8. DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1 Os produtos serão recebidos:
8.1.1

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta.
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8.1.2

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações do Edital e da
proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 10 dias do recebimento provisório.

8.1.3

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

8.1.4

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações contidas nesse Termo de Referência e na proposta.

8.1.5

Somente serão recebidos produtos com validade mínima 24 meses a contar do recebimento
dos mesmos, com exceção dos itens que tem previsão de prazos diversos em sua descrição.

8.1.6

Eventualmente, poderão ser aceitos materiais com validade inferior ao estipulado no item
anterior, a critério da Administração. Para definição do aceite, será considerado o estoque
atual e previsão de consumo. Para tanto, o Fornecedor deverá fazer a solicitação
previamente por e-mail ao Fiscal do Contrato.

8.1.7

Todos os produtos deverão estar em perfeitas condições de uso, na embalagem original e
lacrados.

8.1.8

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos decorrentes da incorreta execução do contrato, a qual deverá garantir a
qualidade do produto e a substituição, em qualquer tempo, no caso de falhas/defeitos de
fabricação identificados durante a utilização dos produtos e desde que estejam dentro do
período de validade dos mesmos.

9. DO PAGAMENTO
9.1 O pagamento será feito mediante a apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada
pelo Responsável pelo recebimento dos produtos.
9.2 O pagamento será efetuado em conta corrente da Contratada em no máximo de 30 (trinta) dias, a
partir da conferência e liquidação da nota fiscal.
9.3 A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas de débitos do FGTS,
Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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10.1 Caberá à empresa contratada:
10.1.1 Efetuar o fornecimento dos produtos de acordo com as especificações e condições
estipuladas no Termo de Referência.
10.1.2 Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que
antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento,
ressaltando que os fornecimentos de produtos serão solicitados de acordo com as necessidades da
Secretaria.
10.1.3 Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos especificados
no Termo de Referência, em que se verifiquem quaisquer danos, bem como, providenciar a
substituição dos mesmos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificação
que lhe for entregue oficialmente.
10.1.4 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes dos produtos a
serem licitados.
10.1.5 Assumir totalmente os custos de entrega dos produtos no local especificado no no Termo de
Referência.
10.1.6 Respeitar normas e procedimentos de controle interno inclusive de acesso às dependências
do CONTRATANTE.
10.1.7 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do
CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, durante a execução do objeto desta licitação, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade devido à fiscalização ou o acompanhamento feito pelo
CONTRATANTE.
10.1.8

Comunicar

ao

CONTRATANTE

qualquer

anormalidade

constatada

e

prestar

os

esclarecimentos solicitados.
10.1.9 Manter, durante toda a execução do objeto desta licitação, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.1.10 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados
quando da execução do objeto contratado.
10.1.11 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte,
os produtos recusados e devolvidos pelo CONTRATANTE, sem que caiba qualquer acréscimo no
preço contratado.
10.1.12 Executar, às suas expensas, o fornecimento do objeto desta licitação, mediante solicitação
da Secretaria requisitante, no prazo fixado na cláusula nona “Da Entrega”.
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11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1 Caberá a contratante:
11.1.1 Emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor no valor correspondente ao fornecimento
dos produtos.
11.1.2 Efetuar o pagamento devido, mediante Nota Fiscal emitida e atestada pelo servidor
responsável.
11.1.3 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.
11.1.4 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao município.
12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
12.1 O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como responsáveis os
servidores designados pela Gestão Pública, de acordo com o Decreto Municipal nº 006, de 05 de
janeiro de 2022.
12.2 Compete ao Fiscal do Contrato exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor
designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, atestar documentos
fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução do contrato.
12.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
12.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor/prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior.

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

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Modalidade de Licitação
Dispensa de Licitação

Número
0052-2022-D

Outorgante
Razão Social: XxxxxxXxxxxxXxxxxx
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: XxxXxxxxXxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Nome do Sócio (que assinará a procuração): XxxxxxXxxxxxXxxxxxxx
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 000000000/000 Órgão Expedidor: XXX/XX
Outorgado
Nome: XxxxxxXxxxxxXxxxxx
Qualificação: nacionalidade, estado civil e profissão
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 00000000-00 Órgão Expedidor: XXX/XX
Endereço: XxxXxxxxXxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.com.br
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Outorgado(a), como nosso
mandatário, a quem conferimos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, atribuindo-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 necessários ao desempenho dos poderes
que lhe são conferidos.
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 DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Dispensa de Licitação

Número
0052-2022-D

A (nome da empresa) ............................................................................ CNPJ, nº...............................,
com sede à .................................................., declara, sobas 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 trabalhopor 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 VI
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)
Modalidade de Licitação
Dispensa de Licitação

Número
0052-2022-D

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 VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
Dispensa de Licitação

Número
0052-2022-D

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 ALTERAÇÃO DE DATA- PREGÃO ELETRÔNICO nº 036-2022-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 0362022-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 artigos
para cama, mesa, banho e colchões, visando atender as necessidades das
Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde desta
municipalidade. Horário, Data de Recebimento das propostas: a partir do dia
07/11/2022 a 21/11/2022 até as 09h30min horas, Sessão: às 15h00min do dia
21/11/2022 (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, 04 de novembro de 2022. Laís
Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036-2022-PE
SÍNTESE DO OBJETO
Aquisição parcelada de artigos para cama, mesa, banho e
colchões, visando atender as necessidades das Unidades de
Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde desta
municipalidade.

2022
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INFORMAÇÕES GERAIS
1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036-2022-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 SAÚDE.
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO:POR LOTE
5. Objeto
Aquisição parcelada de artigos para cama, mesa, banho e colchões, visando atender as
necessidades das Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde desta
municipalidade.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a)Recebimento das propostas: a partir do 07/11/2022 a 21/11/2022 até às 09:30 horas.
b)Abertura das 21/11/2022 às 14h:30min.
c) Início da sessão de disputa de preços 21/11/2022 às 15h:00min
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
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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZJFMDAWM0JFNJNGRJBFMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
38 - Ano IX - Nº 2660

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
10.2. 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.
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,
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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.
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.
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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.
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, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
15.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
15.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
15.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
15.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
15.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
15.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas), sob pena de
não aceitação da proposta.
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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.
15.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
15.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
15.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
15.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
15.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
15.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
15.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
16. DA HABILITAÇÃO
16.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI.
e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
f) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
16.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
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b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/16/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 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
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;
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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.
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
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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;
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;
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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.
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.
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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
aproveitamento.

insuscetíveis de

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.
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.
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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 setor de compras
ou desta Secretaria Municipal, de forma gradual, conforme solicitação 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 - Obedecer às especificações constantes neste instrumento.
24.1.7. Responsabilizar-se pela entrega execução do objeto, ressaltando que todas as
despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de
responsabilidade da contratada.
24.1.8. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto deste
instrumento, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo,
inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento
necessários ao fornecimento do objeto deste Termo de Referencia.
24.1.9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Licitação,
consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.
24.1.10.
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.
24.1.11.
Comunicar à gestão pública, imediatamente, qualquer ocorrência ou
anormalidade que venha interferir na execução do objeto.
24.1.12.
Substituir, no prazo de 3 (três) dias qualquer bem que apresente defeito ou por
manuseio inadequado no transporte.
24.1.13.
Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os
produtos não atenderem as condições especificadas neste instrumento.
24.1.14.
Cumprir rigorosamente o prazo de entrega, e se for o caso a substituição dos
produtos.
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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 - Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto deste instrumento.
24.2.5. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as
especificações são as mesmas descritas neste termo de referência.
24.2.6. Efetuar o pagamento à contratada no prazo de até 30 (dias), após a entrega e atesto da
Nota Fiscal no setor competente.
24.2.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada.
24.2.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o
cumprimento das especificações e condições deste objeto.
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.
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25.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
24.9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
25.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
25.10.1.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
25.11. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a contratante deverá cumprir a
ordem de fornecimento, mesmo estando o Município em débito para com a Contratada, até o
prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão
contratual.
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
26.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência
na prática do ato conforme discriminado a seguir:
26.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
26.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
26.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.
26.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
26.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
26.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
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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
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário pela Pregoeira.
28.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
28.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
28.4. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Administração Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
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28.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
28.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
28.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
28.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
28.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos
http://www.ibipitanga.ba.gov.br/diarioOficial e www.licitacoes-e.com.br e também poderão ser
lidos e/ou obtidos no endereço do setor de licitações, nos dias úteis, no horário de expediente,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.
28.11. A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
salvo se prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada
continuidade do fornecimento;
28.12.Os documentos exigidos para habilitação, deverão ser apresentados pelo o licitante
detentor da melhor oferta 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, 26 de outubro de 2022.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo Nº 134/2022
Pregão Eletrônico n° 036/2022
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 artigos para cama,
mesa, banho e colchões, visando atender as necessidades das Unidades de Saúde vinculadas
a Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade, conforme Edital do Pregão Eletrônico
Nº. 036-2022 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° 036-2022 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. 036-2022.
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.
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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: 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2095 - Gestão das Ações da Atenção Básica - Primária
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2192 - Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
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- Obedecer às especificações constantes neste instrumento.
6.1.7. Responsabilizar-se pela entrega execução do objeto, ressaltando que todas as
despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de
responsabilidade da contratada.
6.1.8. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto deste
instrumento, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo,
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inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento
necessários ao fornecimento do objeto deste Termo de Referencia.
6.1.9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Licitação,
consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.
6.1.10. 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.
6.1.11. Comunicar à gestão pública, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que
venha interferir na execução do objeto.
6.1.12. Substituir, no prazo de 3 (três) dias qualquer bem que apresente defeito ou por
manuseio inadequado no transporte.
6.1.13. Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos
não atenderem as condições especificadas neste instrumento.
6.1.14. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega, e se for o caso a substituição dos produtos.

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. - Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto deste instrumento.
6.2.5. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as
especificações são as mesmas descritas neste termo de referência.
6.2.6 Efetuar o pagamento à contratada no prazo de até 30 (dias), após a entrega e atesto da
Nota Fiscal no setor competente.
6.2.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada.
6.2.8 À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento
das especificações e condições deste objeto.
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.
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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. 0362022 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:
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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
036-2022

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, escritório, escolar e correlato, visando atender
as demandas dos diversos setores da Gestão Pública 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 01
Item

Descrição

Unid

Qtde.

01

Lençol tipo algodão, tamanho 2.00/1.30 cm

UN

1000

02

Lençol tipo algodão, tamanho 2.00/1.40 cm
Toalha de banho 100% algodão, tamanho
70/1,30 cm
Fronha para travesseiro, tamanho 70/50 cm
Manta flannel toque de pluma - solteiro
Travesseiro visco elástico firme - NASA
Capa de colchão impermeável , tamanho
188x88x20cm
Campo cirúrgico duplo estéril não fenestrado
para parto, dimensões: 90/90 cm
Campo cirúrgico duplo não fenestrado para

UN

100

UN

100

UN
UN
UN

40
50
20

UN

30

UN

50

UN

80

03
04
05
06
07
08
09

MARCA
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pequena cirurgia, dimensões: 60/60 cm
Campo cirúrgico duplo não fenestrado para
10
sutura, dimensões: 40/40 cm
Campo cirúrgico não fenestrado para
11
material de curativo, dimensões: 45/45 cm
Campo cirúrgico duplo não fenestrado para
12
sutura, dimensões: 50/50 cm
Campo cirúrgico duplo não fenestrado
13
sutura, dimensões: 80/80 cm
Campo cirúrgico duplo não fenestrado,
14
dimensões: 100/120 cm
Capote cirúrgico brim manga 100% algodão,
15
tamanho G
Capote cirúrgico brim manga 100% algodão,
16
tamanho GG
VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R$

UN

80

UN

70

UN

100

UN

100

UN

30

UN

30

UN

20

LOTE 02
Item
01

Descrição

Colchão ortopédico solteiro
Colchão hospitalar solteiro D33 78x188x14
02
cm
VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R$

Unid
UN
UN

Qtde.

MARCA

VALOR
UNIT

10
30

 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 artigos para cama, mesa, banho e colchões, visando atender
as necessidades das Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde desta
municipalidade.
1.1 – Descrição e quantitativo do objeto:
Item

LOTE 01
Descrição

Unidade

Qtde.

01

Lençol tipo algodão, tamanho 2.00/1.30 cm

UN

1000

02
03
04
05
06
07

Lençol tipo algodão, tamanho 2.00/1.40 cm
Toalha de banho 100% algodão, tamanho 70/1,30 cm
Fronha para travesseiro, tamanho 70/50 cm
Manta flannel toque de pluma - solteiro
Travesseiro visco elástico firme - NASA
Capa de colchão impermeável , tamanho 188x88x20cm
Campo cirúrgico duplo estéril não fenestrado para parto,
dimensões: 90/90 cm
Campo cirúrgico duplo não fenestrado para pequena cirurgia,
dimensões: 60/60 cm
Campo cirúrgico duplo não fenestrado para sutura, dimensões:
40/40 cm
Campo cirúrgico não fenestrado para material de curativo,
dimensões: 45/45 cm
Campo cirúrgico duplo não fenestrado para sutura, dimensões:
50/50 cm
Campo cirúrgico duplo não fenestrado sutura, dimensões:
80/80 cm
Campo cirúrgico duplo não fenestrado, dimensões: 100/120 cm
Capote cirúrgico brim manga 100% algodão, tamanho G
Capote cirúrgico brim manga 100% algodão, tamanho GG

UN
UN
UN
UN
UN
UN

100
100
40
50
20
30

UN

50

UN

80

UN

80

UN

70

UN

100

UN

100

UN
UN
UN

30
30
20

Unidade
UN
UN

Qtde.
10
30

08
09
10
11
12
13
14
15
16

Item
01
02

LOTE 02
Descrição
Colchão ortopédico solteiro
Colchão hospitalar solteiro D33 78x188x14 cm

2. JUSTIFICATIVA
A presente despesa faz-se necessária para aquisição de artigos de cama, mesa, banho e
colchões, visando garantir a continuidade e disponibilidade dos materiais nas unidades de
saúde deste município, cumprindo assim os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)
quanto à universalidade de acesso aos serviços de saúde e integralidade da assistência.
3. ESTIMATIVA DE CUSTO
A despesa decorrente do objeto do presente certame obteve preços estimados pela
Plataforma Banco de Preços, no site www.bancodeprecos.com.br, conforme relatório de anexo
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e correrá a conta de dotações do orçamento do exercício de 2022 e terá a seguinte
classificação orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2299 – Gestão das Ações de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2095 - Gestão das Ações da Atenção Básica - Primária
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2192 - Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de consumo
Fontes de Recursos: 02/14
4. DEVERES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
4.1 Da Contratada:
Constituem obrigações da contratada:
4.1.1 Obedecer às especificações constantes neste instrumento.
4.1.2 Responsabilizar-se pela entrega execução do objeto, ressaltando que todas as
despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações
serão de responsabilidade da contratada.
4.1.3 Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto deste
instrumento, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no
custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de
deslocamento necessários ao fornecimento do objeto deste Termo de Referencia.
4.1.4 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de
Licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93,
atualizada.
4.1.5 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.
4.1.6 Comunicar à gestão pública, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que
venha interferir na execução do objeto.
4.1.7 Substituir, no prazo de 3 (três) dias qualquer bem que apresente defeito ou por
manuseio inadequado no transporte.
4.1.8 Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos
não atenderem as condições especificadas neste instrumento.
4.1.9 Cumprir rigorosamente o prazo de entrega, e se for o caso a substituição dos produtos.
4.2 Da Contratante:
Constituem obrigações da contratante:
4.2.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado.
4.2.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais.
4.2.3 Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto deste instrumento.
4.2.4 Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as
especificações são as mesmas descritas neste termo de referência.
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4.2.5
4.2.6
4.2.7

Efetuar o pagamento à contratada no prazo de até 30 (dias), após a entrega e atesto
da Nota Fiscal no setor competente.
Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada.
À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
o cumprimento das especificações e condições deste objeto.

5. FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
A entrega do objeto desta aquisição será na cidade de Ibipitanga, no setor de compras ou
desta Secretaria Municipal, de forma gradual, conforme solicitação e especificações da
contratante dentro do quanto estabelecido no contrato e instrumento convocatório.
6. VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura,
podendo, por interesse do Fundo Municipal de Saúde de Ibipitanga/Ba, ser prorrogado por
períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do
artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
7. 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.

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
036-2022

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
036-2022

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
036-2022

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
036-2022

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 REGISTRO DE PREÇOS- PREGÃO PRESENCIAL nº 020-2022-PP

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Registro de Preços
Pregão Presencial nº 020-2022-PP, do tipo menor: MENOR PREÇO GLOBAL,
realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira,
designada pelo Dec. nº 005/2022 de 05.01.2022, cujo objeto é a Registro de
preços para futura e eventual aquisição de madeiras para construção,
manutenção, ampliação, reforma em geral, entre outros, visando atender as
necessidades da Administração Pública Municipal. DATA: 21.11.2022 ás 08:30
h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível:
ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga 04.11.2022. Laís Venância Oliveira Paixão
Vieira- Pregoeira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZJFMDAWM0JFNJNGRJBFMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
69 - Ano IX - Nº 2660

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
IBIPITANGA/BA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2022

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2022-PP

SÍNTESE DO OBJETO

Registro de preços para futura e eventual aquisição de
madeiras para construção, manutenção, ampliação, reforma
em geral, entre outros, visando atender as necessidades da
Administração Pública Municipal.

2022
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EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020-2022-PP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2022
1. Preâmbulo
EDITAL DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022-PP:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA - BA, SITUADA NA AVENIDA CLÉRISTON ANDRADE, 815,
CENTRO- IBIPITANGA/BA- CEP 46.540-000, TORNA PÚBLICO E FAZ SABER QUE, POR DETERMINAÇÃO DO
PREFEITO MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO
PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, ESTA LICITAÇÃO OBEDECERÁ, INTEGRALMENTE, AS
DISPOSIÇÕES DAS

LEIS FEDERAIS Nº 10.520/02 E 8.666/93 E ALTERAÇÕES E DECRETOS MUNICIPAIS N°

147/2019 E 18/2021.
2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE
DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA

3. Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2022-PP
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO GLOBAL
5. Objeto
Registro de preços para futura e eventual aquisição de madeiras para construção, manutenção,
ampliação, reforma em geral, entre outros, visando atender as necessidades da Administração
Pública Municipal.
6. Local e data do recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e início
da abertura dos envelopes.
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
AV. CLERISTON ANDRADE, 815 – CENTRO
DATA: 21/11/2022
HORA: 08:30h
7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A execução do objeto será custeada com os recursos previstos no Orçamento Anual do Município,
onde o setor contábil indicou as possíveis dotações orçamentárias, constante no exercício vigente,
obrigando-se a prever nas propostas orçamentárias subsequentes, vigentes durante o tempo de
duração do contrato e/ou documento equivalente, dotações suficientes para atender as obrigações
estabelecidas.
8. Local horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO DEVERÃO COMUNICAR SUA INTENÇÃO
AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ATRAVÉS DO ENDEREÇO AVENIDA CLÉRISTON
ANDRADE, S/N – IBIPITANGA-BA, TELE/FAX (77) 3674-2022, INFORMANDO SUA RAZÃO SOCIAL,
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ENDEREÇO ELETRÔNICO, TELEFONE E FAX, SOLICITANDO QUE TODAS AS EVENTUAIS ALTERAÇÕES DO
EDITAL LHES SEJAM ENVIADAS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA NÃO ACEITARÁ EM HIPÓTESE
ALGUMA RECLAMAÇÕES POSTERIORES DE NÃO ENVIO DE ALTERAÇÕES POR PARTE DE EMPRESAS QUE
NÃO TENHAM SE IDENTIFICADO COMO INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO. AINDA, NENHUMA
RESPONSABILIDADE CABERÁ À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA PELO NÃO RECEBIMENTO
DESSAS ALTERAÇÕES DEVIDO A ENDEREÇO ELETRÔNICO E NÚMERO DE FAX INCORRETO OU DEFEITOS EM
QUALQUER DESSES EQUIPAMENTOS.

Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira
– PREGOEIRA-

9. INTEGRANTES DO PROCESSO
9.1 Órgão Gerenciador: Município de Ibipitanga - Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura.
9.2. São participantes os seguintes órgãos:
9.2.1. Secretaria Municipal de Infraestrutura;
9.2.2. Secretaria Municipal de Educação;
9.2.3. Secretaria Municipal de Saúde;
9.2.4. Secretaria Municipal de Ação Social;
9.2.5. Secretaria Municipal de Administração
9.2.6. Secretaria Municipal de Finanças
9.2.7. Secretaria Municipal de Meio Ambiente
9.2.8. Secretaria Municipal de Agricultura

9.3 Fornecedores/Detentoras da Ata de Registro de Preços: Empresa fornecedora do item de
consumo, de acordo com as especificações e condições estipuladas no Edital do Pregão
Presencial.
9.4 Órgão Não Participante/Carona: Órgão ou entidades da administração pública não
contempladas no quantitativo registrado que, nos termos da cláusula 19 deste edital, faça adesão
à ata de registro de preços.
10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
10.1. Poderão participar da presente licitação os interessados credenciados, que atenderem a todas
as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado.
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10.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente
de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma das
leis e regulamento citados neste Edital.
10.3. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de
sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que
tenha objeto similar ao da empresa punida.
10.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição,
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro,
sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em lei.
10.5. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.
11. CREDENCIAMENTO
11.1. A documentação para o credenciamento poderá ser apresentada em cópia autenticada ou cópia
simples acompanhada do original, dos seguintes documentos abaixo.
11.2. Tratando-se de representante legal:
a) Cartão de CNPJ;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro comercial no
caso de empresa individual;
c) Documento pessoal;

11.3. Tratando-se de procurador: apresentação de procuração por instrumento público ou particular
com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
11.3.1. Quando apresentada procuração deverá ser anexada:
a) Cartão de CNPJ;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro comercial no
caso de empresa individual;
c) Documento pessoal do procurador;
11.4. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
11.5. As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que pretendem utilizar-se
dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar
declaração que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresas – ME e as
Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso.(conforme anexo V)
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11.6. Declaração de Conhecimento e Atendimento às exigências de Edital e Declaração de
Desimpedimento de Licitar (conforme anexo VI e VII deste edital).
11.7.

Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro:

11.7.1. Os envelopes da proposta de preços (envelope A)
11.7.2. Os documentos de habilitação (envelope B), não sendo mais aceitas novas propostas.
11.8. Será admitido apenas 01 (um) representante credenciado, para cada empresa licitante.
11.9. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da legislação
citada e deste edital.
12. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
12.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificada, por via impressa, como Proposta
de Preços, endereçada a Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020-2022
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxx
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇO
12.2. Só serão aceitas propostas emitida em via impressa ou datilografada, redigida com clareza, sem
cotações alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, rubricada
todas as folhas e, ao final, assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes para comprometerse pela empresa licitante.
12.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
12.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada descrito nos anexos deste edital,
expresso em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x quantidade)
resulte em dízima, o licitante deverá apresentar uma nova proposta, no prazo estabelecido neste
Edital, que resulte em apenas duas casas decimais, cujo valor deverá ser inferior ao inicialmente
proposto.
12.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se
a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o
período de processamento das faturas.
12.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para prestação do serviço, objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos
e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o
preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
12.7. Indicação da marca do produto ofertado, a qual será exigida na execução do contrato.
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12.8. Declaração, impressa na proposta, de que os materiais ofertados atende todas as especificações
exigidas.
12.9. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta.
12.10. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo as especificações detalhadas do(s)
objeto(s) ofertado(s), deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s) com preços atualizados em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após
encerramento da sessão, sob pena de desclassificação.
Parágrafo Único – Na elaboração da Proposta de Preço Final o licitante vencedor deverá adotar como
modelo, preferencialmente, o constante neste Edital, no anexo II.
13. HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
13.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo
que poderá ser apresentada em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original que
pode ser autenticada pela Pregoeira ou membros da equipe de apoio, em envelope lacrado, no
qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade e número, além da expressão
Habilitação (vide descrição abaixo).
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020-2022
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxxx
ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
13.2.1. Cédula de identidade;
13.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;.
13.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da
documentação de eleição dos seus administradores;
13.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exercício;
13.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;

13.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
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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
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/InformaNICertidao.as
p?Tipo=1
c) Certificado de Regularidade do FTGS, que pode ser extraída no sítio
Econômica
Federal,
no
endereço
eletrônico
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp

eletrônico da Caixa
a
seguir:

d) 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.
e) Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
h) Certidão de Débitos Trabalhistas, cuja emissão pode ser realizada no site do Tribunal Superior do
Trabalho ( http://www.tst.jus.br/certidao ).
13.2.2.1 Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e nos termos da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores.
As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno deverão apresentar declaração de que estão
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art.
3º da Lei supracitada (anexo V).
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
c) A não–regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520, especialmente a
definida no art. 7º.
13.2.3. 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
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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 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.
c) No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de Abertura
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
d) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão trazer
obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho Regional de
Contabilidade em nome do contabilista ou por outro profissional equivalente responsável pela
confecção do documento;
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, inclusive com
os Termos de Abertura e de Encerramento;
f) Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório da Vara Cível da
Comarca da sede da empresa;
g) Certidão Simplificada da Junta Comercial;

13.2.4. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e 10.520/02, de que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de quatorze anos, na
condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.

13.2.5. Qualificação Técnica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, em nome da empresa licitante.
13.3. Alvará de Funcionamento
13.4. Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente encadernados em ordem de
acordo com o exigido no EDITAL, ou ainda utilizar outro dispositivo de fixação que permita seu fácil
manuseio, sem risco de desprendimento ou perda. Recomenda-se que seja adotada o mesmo
procedimento para os documentos referente a proposta de preços.
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13.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da
licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz;
13.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
13.6.1. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão
válidas por 90 (noventa) dias corridos, contados de sua expedição.
13.6.2. A Pregoeira conferirá a validade de todos os documentos, constantes neste edital.
14. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
14.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
14.1.1. O Município poderá recusar a proposta do vencedor, se for o caso, cujo valor esteja com
preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.
14.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação
das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas
pelo edital.
14.3. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
14.4. A Pregoeira selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores
sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na
impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as
melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o
máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
14.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Pregoeira selecionará todas as propostas
em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
14.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o
seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a Pregoeira
negociar, visando obter preço melhor.
14.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a pregoeira poderá suspender a
sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo de oito dias úteis, para o recebimento de
novas propostas.
15. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
15.1. Após a classificação das propostas, a pregoeira fará a divulgação, convocando os proponentes
para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e
seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente, durante esta fase no
máximo 20 minutos.
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15.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
inicialmente proposto pelo mesmo licitante num percentual mínimo de 1 % (um por cento).
15.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
15.4. Caso não se realizem lances verbais, serão verificadas a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação.
15.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, o atendimento das
condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada.
15.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pela Pregoeira, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município.
15.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito do Município.
15.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital
e seus anexos e/ou propuserem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim
considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do
contrato.

15.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
15.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o Menor preço
apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparandoo com os valores de Referência, decidindo, motivadamente, a respeito.
15.11. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço por lote, desde que a proposta tenha
sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e compatível com o preço de
mercado.
15.12. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.
44, § 2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
15.13. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa ou empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à
proposta de menor valor.
15.14. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
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a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 5 (cinco)
minutos para ofertas de novos lances inferiores àquelas consideradas, até então, de menor preço
ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada.
b) Se a microempresa e empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação,
às demais microempresas e empresa de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do item 15.13 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea
“a”.
15.15. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do item
15.14 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originalmente de menor valor.
15.16. O disposto nos itens 15.12 a 15.14 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
15.17. O valor do percentual correspondente ao desconto será linear a todos os itens do lote.
15.18. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes
e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes
presentes.
15.19. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, todos os descritos licitantes
presentes.
16. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
16.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa,
ou representante legal de empresa devidamente autorizado, poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão;
16.2. A impugnação será julgada em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu
recebimento e a resposta será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município;
16.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
16.4. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida a Pregoeira, e conter o nome
completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da empresa,
número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico para contato, devendo ser protocolada no Setor de
Licitações, no endereço indicado no rodapé, no horário das 08h00 às 12h00 ou encaminhada através
de e-mail no endereço eletrônico: cpl.ibipitanga@gmail.com.
16.4.1. Impugnações/recursos ou pedidos de esclarecimentos protocolados fora do prazo não serão
considerados.
16.5. - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as
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demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
16.5.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
16.5.2. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
16.5.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
16.5.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. Não havendo manifestação pela interposição de recurso, a pregoeira adjudicará o objeto da
licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
17.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior confirmará a adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor, e homologando o mesmo.
17.3. A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação.
18. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o município convocará os fornecedores
classificados para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da
convocação, assinar a Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, com validade
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
18.1.1. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado por igual período,
desde que solicitado pelo fornecedor e que ocorra motivo justificado aceito pela administração.
18.1.2. Em não comparecendo, tempestivamente, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o
licitante convocado decairá do seu direito à contratação, conforme preceitua o Art. 4º, incisos XXII e
XXIII, da Lei n.º 10.520/2002, e o § 1º, do Art. 27, incorrendo, ainda, nas sanções legalmente
estabelecidas, de acordo com o parágrafo único do art. 14 do Decreto 7.892/2013.
18.1.3. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
18.1.4. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá
manter as mesmas condições de habilitação e, nos casos em que não apresentar situação regular,
terá seu registro cancelado, sem prejuízo das multas previstas no edital e seus Anexos e das demais
cominações legais.
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18.2. A Ata de Registro de Preço vincula o fornecedor nela registrado a atender, durante o prazo de
sua vigência, os pedidos realizados pelo município, observados os quantitativos estimados e demais
condições nela registradas, bem como neste edital.
18.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pela entidade Contratante por
intermédio de instrumento contratual, em conformidade à minuta constante do Anexo IX.
18.3.1. Os contratos decorrentes da utilização da ata de registro de preços deverão ser assinados
dentro do prazo de validade da ata, conforme disposto no art. 12, § 4º, do Decreto n.º 7.892/13.
18.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a
realização de licitação para a aquisição pretendida, assegurada a preferência do fornecedor registrado
em igualdade de condições.
19 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE –
CARONA
19.1. Tratando-se de pedido realizado por órgão não participante que tenha aderido à ata de registro
de preço, caberá ao fornecedor da ata de registro de preço, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pala aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador
e órgãos beneficiários.
19.2. As aquisições ou contratações adicionais durante a vigência da ata de registro de preços, por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 03 (três)
vezes os quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
19.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, a 05 (cinco) vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
19.4. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços deverá observar o regramento
complementar para formalização do procedimento de Adesão conforme Legislação Federal vigente.

20. FORMA DE ENTREGA
20.1. Os itens e serviços deverão ser executados, impreterivelmente, no prazo de até 05 (cinco) DIAS,
contados do recebimento da ordem de fornecimento, no Setor de Compras deste município ou local
indicado pelo responsável do setor, onde será conferido e dado o aceite.
20.3. 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 bem não aceito no prazo de cinco (05) dias.
20.4. Não será aceito, no momento da entrega, materiais de marca diferente daqueles constantes na
proposta vencedora.
20.4. Os materiais licitados deverão ser entregues nos locais determinados pela Administração
Municipal.
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20.5. Cabe ao fornecedor, a obrigatoriedade em executar o objeto deste instrumento conforme
descrição detalhada no mesmo, devendo qualquer alteração ser previamente comunicada aos
responsáveis pelo setor de compras deste município.
21. CONTRATAÇÃO
21.1. O instrumento do contrato será celebrado nos termos da minuta do presente Edital e da proposta
apresentada pela licitante classificada em 1º lugar.
21.2. O adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei
8.666/93 e 10.520/02.
21.3. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou;
b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
21.4. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
21.5. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos arts.
77 a 80 da Lei 8.666/93.
22. DA FORMA DE PAGAMENTO
22.1– Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser
regularizada pelo contratado.
22.2- Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem de
fornecimento ou documento equivalente, 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.
22.3 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
22.4. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada.
22.5. O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
22.6. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
23. REAJUSTAMENTO E REVISÃO
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23.1. 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.
24. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
24.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, inclusive o
acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei 8.666/1993, conforme preceitua o §1º do art. 12 do
Decreto n° 7.892/2013.
24.2. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos
do § 2º, inciso II do mesmo artigo.
25. SANÇÕES E PENALIDADES
25.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:
25.1.1. Não assinar a ata de registro de preços ou contrato dela decorrente no prazo do edital.
25.1.2. Apresentar documentação falsa;
25.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
25.1.4. Retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;
25.1.5. Não mantiver a proposta, salvo por motivo aceito pela comissão/equipe de apoio. Lei 8666/93,
art. 40, VI c/c art. 43, § 6º.
25.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
25.2. A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato
dentro do prazo estabelecido pelo Município de Ibipitanga, Bahia, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas.
25.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
25.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 25.1.
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
25.4.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;
25.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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25.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observando o princípio da proporcionalidade.
25.7. As sanções administrativas por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços
encontram-se elencadas na Minuta da Ata de Registro de Preços, Anexo VIII deste edital.
25.8. Demais sanções estão descritas nos respectivos instrumentos anexos ao edital
26. RESCISÃO
26.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
26.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos arts.
77 a 80 da Lei 8.666/93.
27. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
27.1. O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer
escrito e devidamente fundamentado.
27.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da
presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais.
28. DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro,
se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
28.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e parafiscais são de exclusiva responsabilidade da
empresa contratada.
28.3. É facultada a pregoeira ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive a
juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo conteúdo retrate
situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta, sendo que os erros
materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da Pregoeiro.
28.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
28.5. A pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
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28.6. A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes
da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a
legislação pertinente.
28.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Macaúbas, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
28.8. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, pessoalmente.
28.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor,
considerando as disposições das Leis das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, no que for
pertinente.
28.10. A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo
ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores,
que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do serviço.
28.11. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
IIIIIIIVVVIVIIVIII-

Termo Referência;
Modelo de Proposta de Preços;
Modelo de Procuração
Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho 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
Ata de Registro de Preços

Ibipitanga – BA, 25 de outubro de 2022.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO

Registro de preços para futura e eventual aquisição de madeiras para construção, manutenção,
ampliação, reforma em geral, entre outros, visando atender as necessidades da Administração
Pública Municipal, conforme especificações constantes neste instrumento.

1.1 Detalhamento do objeto:
LOTE 01 – MADEIRA
ITE

ESPECIFICAÇÃO

M

UNIDA
DE

QTDE.

COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM
1.

MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X

M

704

UN

03

M2

605

UN

10

UN

50

1600 MM, E = 10 MM
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM,
2.

INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM
POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE
FIXACAO)
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA

3.

RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6
MM
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE

4.

700 X 2100 MM,DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA
EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

5.

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE
800 X 2100 MM,DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,
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NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA
EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE
6.

900 X 2100 MM,DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA

UN

30

CJ

30

M

270

M

510

M

600

M

500

M

250

M

250

M

200

M

3000

M

2000

EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
7.

BATENTE (CAIXÃO) EM MADEIRA LEI L=13CM
(90X220CM), COMPLETO C/02 JOGOS ALIZAR
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

8.

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

9.

10.

11.

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM

12.

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM

13.

MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM

14.

MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM

15.

MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X
1600 MM, E = 10 MM
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM

16.

MACARANDUBA, ANGELIMOU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
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CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
17.

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

M

150

M

900

M

8000

M

3000

M

2000

M

1000

REGIAO - BRUTA
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H =
18.

6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H =

19.

3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

20.

21.

22.

2.

MADEIRA ROLIÇA SEM TRATAMENTO - EUCALIPTO
D = 12 A 15 CM
MADEIRA ROLIÇA SEM TRATAMENTO - EUCALIPTO
D = 8 A 11 CM
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

DOS ITENS E QUANTITATIVOS

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, nas quantidades totais
estimadas, com vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da Ata de Registro de Preço.
1.2 Os quantitativos estimados não implicam na obrigatoriedade de sua utilização.
1.3 Quando não constar na referencia, a garantia mínima do produto será aquelas exigidas e
previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990, e alterações – Código de Defesa do
Consumidor, bem como dos encargos previstos a Contratada/Detentora no Edital.

3.

JUSTIFICATIVA

A continuidade da manutenção e/ou conservação da estrutura pública traduz-se em melhor imagem
da cidade, favorecendo o comércio e o lazer, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e
econômico da população. O desgaste dos materiais que compõem a infraestrutura, sob pena de
apresentarem defeitos, sendo que, a solução é a prevenção por meio de serviços operacionais, que
incluem a manutenção preventiva e corretiva.
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A razão de futura contratação encontra respaldo no fato de que há necessidade ao perfeito
andamento dos serviços básicos da gestão municipal, no atendimento à população quanto ao
melhoramento da infraestrutura da Cidade. Considerando que os materiais aqui mencionados são
essenciais para a continuidade dos trabalhos voltados a infraestrutura dos prédios e logradouros do
município, permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, dos espaços que são considerados
públicos, de uso comum e de posse de todos, em todos os períodos do dia.
Assim justifica-se a necessidade de futura e eventual aquisição do objeto deste instrumento, face
ao interesse público presente na utilização dos materiais por diversas Secretarias desta
Administração Pública Municipal, visando a ampliação, manutenção e conservação dos prédios e
logradouros públicos.
4.

ESTIMATIVA DE PREÇOS

4.1 A despesa decorrente da futura e eventual aquisição do objeto do presente certame obteve
parâmetros de preços através de pesquisa de preços na plataforma BANCO DE PREÇOS,
conforme relatórios em anexo e correrá a conta de dotações do orçamento do exercício de 2022 de
acordo com as solicitações das Secretarias Municipais, conforme abaixo relacionadas:
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2017 – Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Ação: 2020 – Manutenção da Secretaria de Finanças
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E
TURISMO
Ação: 1091 – Construção e ampliação de Unidades Escolares
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 01
Ação: 1093 – Construção e ampliação de Prédios Escolares - FUNDEB
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZJFMDAWM0JFNJNGRJBFMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
90 - Ano IX - Nº 2660

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
Fontes de Recursos: 19
Ação: 1107 – Construção, ampliação e aquisição Equipamentos para Creche
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 01/22/15
Ação: 1114 – Construção da Biblioteca Pública
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 00
Ação: 1115 – Construção da Casa de Cultura
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 00
Ação: 1207 – Construção de Quadras, Estádio e Praças de Esportes
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 44/42/00/24
Ação: 1208 – Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas em Escolas Municipais
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 01/19/15
Ação: 2091 – Manutenção da Educação Infantil
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 01/04/15
Ação: 2092 – Manutenção do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 01/04/15
Ação: 2094 – Manutenção da Educação Infantil – FUNDEB 30%
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 19
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Ação: 2096 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 19
Ação: 2098 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 01
Ação: 2103 – Manutenção da Educação Especial
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 01
Ação: 2117 – Comemoração de Festividades
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
Ação: 2211 – Manutenção do Desporto Amador
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
Ação: 2317 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 01
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 1071 – Estruturação das Unidades de Atenção Básica em Saúde
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 1072 – Estruturação das Unidades de Atenção Especializada em Saúde
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2065 – Gestão das Ações da Atenção Básica - Primária
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Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 14/02
Ação: 2070 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 02
Ação: 2192 – Gestão das Ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2299 – Gestão das Ações da Atenção Especializada – MAC Ambulatorial e Hospitalar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 02/14
Ação: 2336 – Emenda de Parlamentar Individual – Incremento Temporário do PAB
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 14
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 1018 – Ampliação do prédio da Prefeitura
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 00

Ação: 1121- Pavimentação de Logradouros
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 00

Ação: 1125- Construção e Ampliação de Cemitérios
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 00

Ação: 1126- Construção do Parque Municipal
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
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Fontes de Recursos: 00

Ação: 1127- Construção e Reformas de Praças e Jardins
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 00

Ação: 1131- Construção e ampliação de obras públicas
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 00

Ação: 1138- Impl. e equip. Serviço de Abastecimento de Água
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 00

Ação: 1139 - Implantação de Rede de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 00

Ação: 2123- Manutenção dos Serviços de Infra Estrutura, Obras e Urbanismo
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00

Ação: 2126- Manutenção de Cemitérios
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00

Ação: 2130 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00

Ação: 2141- Manutenção da Rede de Abastecimento de Água
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
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Ação: 2157- Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00

Ação: 2188 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00

Ação: 2197- Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2055 – Manutenção do Conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
Ação: 2057 – Manutenção do FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
Ação: 2285 – Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 29
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Ação: 2142 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Ação: 2161 – Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
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5.

DAS CONDIÇÕES FORNECIMENTO E ENTREGA

5.1 A entrega do objeto licitado será no Município de Ibipitanga, Estado da Bahia, de acordo com
as solicitações de contratante, dentro do prazo contratual, num prazo de até 15 (quinze) dias, após
a ordem de fornecimento.
5.2 Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada, sem quantidades mínimas, de acordo
as necessidades da Administração Municipal, observando o prazo máximo acima, ficando,
entretanto, o pagamento condicionado a entrega.
5.3 Por ocasião da entrega caso seja detectado que os materiais não atende as especificações do
objeto licitado, poderá a Prefeitura Municipal de Ibipitanga, recusar o recebimento integralmente ou
em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição do bem não aceito no prazo de 05
(cinco) dias.
5.4 A empresa contratada ficara obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência
(12 meses) da Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto
ocorra após seu vencimento.
5.5 O produto a ser entregue devera ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
5.6 Os materiais licitados deverão ser entregues nos locais determinados pela Administração
Municipal.
5.7 Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários designados/informados pela
Prefeitura Municipal, que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os pedidos de
fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade.
5.8 A Contratada/Detentora ficara obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser
recusado, sendo que o simples ato de recebimento não importara a sua aceitação.

6.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste
instrumento.
6.2 Zelar e garantir a boa qualidade de fornecimento, em consonância com os parâmetros de
qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público.
6.3 Responsabilizar-se pelo transporte do material de seu estabelecimento ate o local determinado
pela Contratante, bem como pelo seu descarregamento e acondicionamento.
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6.4 Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu
cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à
Contratante, em ate 48 (quarenta e oito) horas, antes do prazo previsto para a entrega.
6.5 Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento
de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas
referentes à entrega, inclusive licença em repartições publicas, registros e demais atos pertinentes.
6.6 Permitir o acesso aos documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e Órgão
concedentes de Convênios.
6.7 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a
sofrer seus empregados, terceiros ou a prefeitura, em razão de acidentes ou de ação, ou de
omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir
decorrentes de ato de entrega e de armazenamento dos produtos.
6.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto de entrega, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega,
salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
6.9 Em todo agir, segundo as diretrizes da Prefeitura.
6.10

Manter durante a execução do Contrato/Ata, todas as condições de habilitação exigidas

para contratação, previstas na legislação em vigor.
1.1 Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou
supressões de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da Ata de
Registro de Preços, conforme estabelecido na Lei nº 8.666, de 1993, § 1º do artigo 64.
7.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Receber e conferir os materiais quando da entrega pela Contratada/Detentora.
7.2 Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos materiais por ela
(Contratada/Detentora) fornecidos.
7.3 Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste instrumento.
7.4 Proceder, sempre que julgar necessário, a analise (teste de qualidade) do material fornecido
pela Contratada/Detentora para fins de verificação de qualidade.
7.5 Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou defeitos
encontrados.
8.

DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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1.2 A Ata de Registro de Preços referente a este objeto terá validade de 12(doze) meses, a contar
da data da sua assinatura.
1.3 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
1.4 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Ibipitanga/BA não
será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário do
registro a preferência do fornecimento em igualdade e condições.
1.5 A publicação resumida da Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é
condição indispensável para sua eficácia.
9.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 Os pagamentos devidos à Contratada/Detentora da Ata de Registro de Preços serão efetuados
através de ordem bancaria ou credito em conta corrente, no prazo de ate 30 (trinta) dias corridos,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada à execução
contratual, pelo Servidor Público designada pela Administração Municipal, desde que não haja
pendência a ser regularizado pela Contratada/Detentora.

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
1.1 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.
1.2 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.

Thiago Rimon Mendes dos Reis
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto nº 103/2021
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL
FORNECEDOR:
CNPJ:

PREGÃO PRESENCIAL N° 020-2022- PP

ENDEREÇO:

DATA DE PUBLICAÇÃO:XX-XX-XX

CIDADE:

ABERTURA DE PROPOSTAS: XX/XX/XXXX

ESTADO:

TELEFONE: (77) 3674-2022

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de madeiras para construção,
manutenção, ampliação, reforma em geral, entre outros, visando atender as necessidades da
Administração Pública Municipal.
LOTE ÚNICO – MADEIRA
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

QTDE.

M

704

UN

03

M2

605

UN

10

UN

50

MARCA

COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM
1.

MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X
1600 MM, E = 10 MM
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM,

2.

INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM
POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE
FIXACAO)
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA

3.

RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6
MM
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930)
DE 700 X 2100 MM,DE 35 MM A 40 MM DE

4.

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

5.

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930)
DE 800 X 2100 MM,DE 35 MM A 40 MM DE
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ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930)
DE 900 X 2100 MM,DE 35 MM A 40 MM DE
6.

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO

UN

30

CJ

30

M

270

M

510

M

600

M

500

M

250

M

250

M

200

M

3000

M

2000

M

150

(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
7.

BATENTE (CAIXÃO) EM MADEIRA LEI L=13CM
(90X220CM), COMPLETO C/02 JOGOS ALIZAR
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

8.

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

9.

10.

11.

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM

12. MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
13. MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM
14. MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM
15. MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X
1600 MM, E = 10 MM
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
16. MACARANDUBA, ANGELIMOU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
17. MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZJFMDAWM0JFNJNGRJBFMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
100 - Ano IX - Nº 2660

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
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H =
18. 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA

M

900

M

8000

M

3000

M

2000

M

1000

REGIAO
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H =
19. 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
20.

21.

22.

MADEIRA ROLIÇA SEM TRATAMENTO - EUCALIPTO
D = 12 A 15 CM
MADEIRA ROLIÇA SEM TRATAMENTO - EUCALIPTO
D = 8 A 11 CM
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

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

Número

PREGÃO PRESENCIAL

020-2022

Outorgante
Razão Social: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Nome do Sócio (que assinará a procuração): Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 000000000/000 Órgão Expedidor: XXX/XX
Outorgado
Nome: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Qualificação: nacionalidade, estado civil e profissão
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 00000000-00 Órgão Expedidor: XXX/XX
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.com.br
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Outorgado(a), como nosso
mandatário, a quem conferimos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, atribuindo-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 necessários ao desempenho dos
poderes que lhe são conferidos.
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 IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação

Número

PREGÃO PRESENCIAL

020-2022

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

Número

PREGÃO PRESENCIAL

020-2022

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

Número

PREGÃO PRESENCIAL

020-2022

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

Número

PREGÃO PRESENCIAL

020-2022

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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ANEXO VIII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º.........

Modalidade de Licitação

Número

Pregão Presencial

020-2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, nº 815, Centro, IbipitangaBA, inscrita no CNPJ sob Nº. 13.781.364/0001-06, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal Sr. Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, brasileiro, casado, CPF nº
000000000-00, RG nº 00000000, XXX/XX, residente e domiciliado nesta cidade,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para
REGISTRO DE PREÇOS n.º 020-2022, processo administrativo n.º 128/2022, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições
previstas no Edital sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal 10.520/02,
Lei Federal 8.666/93, Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (alterado pelo Decreto n.º
8.250, de 23 de maio de 2014) e Decreto Municipal Nº 147 de 22 de agosto de 2019, e em
conformidade com as disposições a seguir:
1. CONTRATADA
1.1. CONTRATADA: xxxxxxxxxxxxxx inscrita no xxxxxxxxxxxxxx, sediada xxxxxxxxxxxxxx
/Bahia, neste ato representado pelo xxxxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade nº
xxxxxxxxxx SSP/BA e CPF nº xxxxxxxxxxxxxx .
2. OBJETO E VALOR
2.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de madeiras para construção,
manutenção, ampliação, reforma em geral, entre outros, visando atender as necessidades
da Administração Pública Municipal, conforme quantidades e especificações constantes do
Anexo II do Edital do Pregão nº 020-2022.
2.2. Deverão ser respeitadas as especificações e condições de fornecimento contidas no
Edital que precedeu esta Ata de Registro de Preços, que dela fica fazendo parte integrante.
2.3. O valor referente a esta contratação será de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx),
referente lote 00, no valor de R$ 00.000,00 (xxxxxx), de acordo a planilha reformulada.
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2.4. Os valores negociados serão fixos e irreajustáveis.
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada à execução contratual,
desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
4. DA VIGÊNCIA E DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da
data da sua assinatura.
4.1.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze)
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o art. 12, caput, do Decreto n.º 7.982/13,
e o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Ibipitanga –
BA não será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada ao
beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições.
4.3. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do
Município, que é condição indispensável para sua eficácia.
5. FORMA DE ENTREGA
5.1. A entrega dos materiais objeto desta licitação será iniciada no prazo de cinco (05) dias,
e, as entregas posteriores será efetuadas de forma gradual, conforme a necessidade da
Administração Municipal.
5.2. Por ocasião da entrega casa seja detectado que os produtos 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 no prazo de
cinco (05) dias.
5.3. Todos os produtos devem ser de primeira linha e estar em perfeitas condições de
consumo e com data de fabricação o mais próximo possível da data de entrega, garantindo
assim que a CONTRATANTE disponha de um prazo de utilização extenso.
5.4. A empresa contratada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência (12 meses) da Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de
entrega previsto ocorra após seu vencimento.
5.5. O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
5.6. Os materiais licitados deverão ser entregues nos locais determinados pela
Administração Municipal.
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5.7. Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários
designados/informados pela Prefeitura Municipal, que rejeitarão os que não estiverem de
acordo com os pedidos de fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade.
5.8. A Contratada/Detentora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier
a ser recusado, sendo que o simples ato do recebimento não importará a sua aceitação.
6. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
6.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
6.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a
Ata e iniciar outro processo licitatório.
6.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Autoridade Competente, o
Proponente registrado será convocado pela Autoridade Competente para alteração, por
aditamento, do preço da Ata.
7 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. Em observação as recomendações do Tribunal de Contas da União, a autorização de
adesão de outros órgãos e entidades a presente Ata de Registro de Preços, ocorrerá
mediante as seguintes condições:
a) anuência formal do Órgão Gerenciador;
b) autorização de adesão somente ocorrerá até 100% dos itens registrados em Ata (§ 3º do
art. 8º, do Decreto 7892/2013);
c) os órgãos autorizados (“carona”) não poderão adequar o objeto pretendido à Ata,
alterando especificações, características, periodicidade, frequência na execução, prazos de
recebimento, quantitativos, métodos, etc., por mínimas que possam parecer, para sanear
suas necessidades; e
d) em caso de autorização de “Adesão” o Órgão Gerenciador disponibilizará cópia do Edital,
da Ata, e da proposta do licitante.
8. DAS ATRIBUIÇÕES / OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
8.1. Realizar os procedimentos de assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos
demais órgãos participantes.
8.2. Receber e conferir os produtos quando da entrega pela Contratada/Detentora;
8.3. Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos produtos por ela
(Contratada/Detentora) fornecidos.
8.4. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento.
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8.5. Proceder, sempre que julgar necessário, a análise (teste de qualidade) do produto
fornecido pela Contratada para fins de verificação de qualidade.
8.6. Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou
defeitos encontrados.
8.7. Observar o disposto no Edital do Pregão
9 – ATRIBUIÇÕES/
PARTICIPANTES

OBRIGAÇÕES

DAS

SECRETARIAS

MUNICIPAIS/ORGÃOS

9.1 - Caberá aos órgãos participantes indicar o gestor da ata, ao qual, além das atribuições
previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, compete:
9.1.1. Promover consulta prévia junto a Secretaria de Finanças (Departamento de
Licitações), quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do
fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando,
posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
9.1.2. Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando
a Secretaria de Infraestrutura eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
9.1.3. Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao
cumprimento, pelo mesmo, das obrigações assumidas, e também, em coordenação com o
órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento das obrigações assumidas;
9.1.4. Informar a Secretaria de Infraestrutura, quando de sua ocorrência, a recusa do
fornecedor em atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de Registro de
Preços, as divergências relativas à entrega dos materiais e a recusa do mesmo, se for o
caso, em receber a Nota de Empenho;
9.1.5. As Secretarias Municipais participantes do registro de preços deverão, quando da
necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de
Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem
praticados.
9.1.6. Proceder ao ato de recebimento dos serviços/produtos, podendo sustar, recusar,
solicitar fazer ou desfazer qualquer execução que não esteja de acordo com as condições e
exigências estabelecidas no Termo de Referência, bem como efetuar os pagamentos na
forma e nos prazos estabelecidos.
10. DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS
10.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas
neste instrumento.
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10.2. Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros
de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder
Público;
10.3. Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local
determinado pela Contratante, bem como pelo seu descarregamento e acondicionamento;
10.4. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite
o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar
necessários à Contratante, em até 48 (quarenta e oito), antes do prazo previsto para a
entrega;
10.5. Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo o
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e
quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas,
registros e demais atos pertinentes.
10.6. Permitir o acesso aos documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e Órgão
concedentes de Convênios.
10.7. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que
venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a PREFEITURA, em razão de acidentes ou
de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem
em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e de armazenamento dos produtos.
10.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto de entrega, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
10.9. Em tudo agir, segundo as diretrizes da PREFEITURA.
10.10. Manter durante a execução do Contrato/Ata, todas as condições de habilitação
exigidas para contratação, previstas na legislação em vigor.
10.11. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, realizar
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato ou Ata de RP, conforme estabelecido no §1º do artigo 65.
10.12. Assinar Contrato ou documento equivalente originário da Ata de Registro de Preços.
11. DO CANCELAMENTO DO FORNECEDOR REGISTRADO
11.1. Em observância às disposições do Decreto n.º 7.9112/13 e alterações posteriores, o
registro do fornecedor será cancelado quando este:
11.1.1. Descumprir as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços;
11.1.2. Não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
11.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
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11.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 117 da Lei nº 11.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
11.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
11.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta Ata,
devidamente comprovados e justificados:
11.3.1.por razão de interesse público; ou
11.3.2.a pedido do fornecedor.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser
aplicadas ao inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93,
além da multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação,
respeitados os direitos do contraditório e da ampla defesa.
12.2. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação
das outras sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por
eventuais perdas e danos causados à Administração.
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. Os recursos, orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes da Ata de
Registro de Preços, decorrente deste processo licitatório, serão alocados no respectivo
instrumento contratual.
14. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1. A conformidade do objeto, a ser prestado deverá ser verificada conjuntamente com o
documento da proponente que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido no processo, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
14.2. A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da contratada.
14.3. Será impugnado pela Fiscalização os equipamentos/materias que não satisfaçam às
condições do presente Termo de Referência.
14.4. Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 10 (dez) dias após o
recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa
decorrente dessa providência.
15. DA DIVULGAÇÃO
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15.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é
condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.
16. FORO
16.1 – É competente o Foro da Comarca de Macaúbas, Estado da Bahia, para dirimir
quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.
16.2 - E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas
testemunhas abaixo.

Ibipitanga-BA, 00 de xxxxxxxx de 0000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
XXXXXXXXXX
PREFEITO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. ______________________________

2. ___________________________

CPF:____________________________

CPF:_________________________
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