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Licitações

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

AVISO DE LICITAÇÃO- REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº
042-2022-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 0422022-PE, do tipo menor: MENOR PREÇO GLOBAL, realizado através
Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Decreto
n° 005, DE 05 de janeiro de 2022, cujo objeto é Registro de preços visando
futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais elétricos para a
implantação de sistemas solares fotovoltaicos no município. Horário, Data de
Recebimento das propostas: a partir do dia 22/11/2022 a 02/12/2022 até as
08h30min horas, Sessão: às 09h30min do dia 02/12/2022 (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, 21 de novembro de 2022.Laís Venância Oliveira Paixão VieiraPregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
IBIPITANGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042-2022-PE
SÍNTESE DO OBJETO
Registro de preços visando futura e eventual aquisição de
equipamentos e materiais elétricos para a implantação de
sistemas solares fotovoltaicos no município.

2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
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CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
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INFORMAÇÕES GERAIS
1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042-2022-PE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações
e pela Pregoeira devidamente nomeado pelo Decreto n° 005, DE 05 de janeiro de 2022,
situada na Avenida Clériston Andrade, 815, Centro- Ibipitanga/BA- CEP 46.540-000, realizará
licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço GLOBAL,
pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
Decretosnsº13/2020 (que regulamenta o pregão, na forma eletrônica em âmbito municipal) e
25/2019 (que regulamenta o Sistema de Registro de preços em âmbito municipal), e as
exigências estabelecidas neste Edital.
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e
8.666/93 e alterações.
3. Unidades Interessadas
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO:GLOBAL
5. Objeto
Registro de preços visando futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais elétricos
para a implantação de sistemas solares fotovoltaicos no município.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a)Recebimento das propostas: a partir do 22/11/2022 a 02/12/2022 até às 08:30 horas.
b)Abertura das 02/12/2022 às 09h:00min.
c) Início da sessão de disputa de preços 02/12/2022 às 09h:30min
d) O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento
e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa.(horários de Brasília/DF).
Local: www.licitacoes-e.com.br - sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil.
7. Dotações orçamentárias –Anexo 1 – TERMO DE REFERENCIA
8. O Prazo de execução dar-se-á do dia da assinatura até 12 (DOZE) MESES.
9. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Ibipitanga na Avenida Cleriston Andrade, 815, Centro,
Ibipitanga/BA, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo endereço eletrônico: cpl.ibipitanga@gmail.com e
www.licitacoes-e.com.br.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
Pregoeira
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10. INTEGRANTES DOS PROCESSOS
10.1. Órgão Gerenciador: Município de Ibipitanga - Bahia, através da Secretaria Municipal
Infraestrutura.
10.2. Fornecedores/Detentoras da Ata de Registro de Preços: Empresa fornecedora do lote
de acordo com as especificações e condições estipuladas no Edital do Pregão Eletrônico.
10.3. Órgão Não Participante/Carona: Órgão ou entidades da administração pública não
contempladas no quantitativo registrado que, nos termos da cláusula 23 deste edital, faça
adesão à ata de registro de preços.
11 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
11.1. 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.
11.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
11.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
11.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
11.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
11.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
11.3.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação;
11.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
11.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
11.4.1. 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;
11.4.1.1. 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;
12 - DO CREDENCIAMENTO
12.1. 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.
12.2. 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.
12.3 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.
12.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo
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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.
13. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços conforme anexo I,
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.
13.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
13.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
13.4. 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;
13.5. 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.
13.6. 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.
14. PROPOSTA DE PREÇOS
14.1. 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.
14.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
14.3. 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.
14.4. 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.
14.5. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
14.6. o licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
o preço total do lote/ ÚNICO e o valor individual dos itens, marca/referência e a informação de
que atende a especificação deste edital.
14.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
14.8. 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.
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14.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
15. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DOS LANCES
15.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.
15.2. 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 de
Referência.
15.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
15.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
15.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
15.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e
os licitantes.
15.5. 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.
15.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote GLOBAL.
15.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
15.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
15.8. 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.
15.9. 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.
15.10. 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.
15.11 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.
15.12 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.
15.12.1
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.
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15.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
15.13.1
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.
15.14 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.
15.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
15.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
15.17. 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.
15.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira 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 pela Pregoeira aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
15.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
15.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
15.21. 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.
15.22. 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.
15.23. 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.
15.24. 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.
15.25. 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.
15.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
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15.27. 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.
15.28. 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:
15.28.1.

no país;

15.28.2.

por empresas brasileiras;

15.28.3.
País;

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

15.28.4.
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.
15.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
15.30. 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.
15.30.1.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
15.30.2.
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, envie a proposta de preços 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.
15.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
16. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
16.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, a Pregoeira
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações doobjeto.
16.2. 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.
16.2.1. 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.
16.3. 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.
16.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.
16.5.1. 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.
16.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
16.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
16.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
16.8. 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.
16.9.1. 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.
16.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
16.10. Nos lotes/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.
16.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
17.

DA HABILITAÇÃO

17.1. PARA HABILITAÇÃO EXIGIR-SE-Á DOS INTERESSADOS
17.2. 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
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condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI.
e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
f) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
17.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, 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 11043;
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;
17.3.1. 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.
17.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo
Termo de Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por
índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da
proposta.
b) Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido
na Lei nº 10.317/106 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das
demonstrações de resultado do último exercício social devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
c) No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
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d) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho
Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do
documento.
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;
17.5. 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;
17.6. Qualificação Técnica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação da empresa de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível
em características com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado em nome
da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
17.7. Alvará de Funcionamento

17.8. DEVERÁ SER ENCAMINHADA, TAMBÉM, A DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR,
REFERENTE A TEMÁTICA ABAIXO, CONFORME MODELO ANEXO III, SOB PENA DE
INABILITAÇÃO:
17.8.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
17.8.2. 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;
17.8.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência
prevista na Lei Complementar nº. 123/2007, deverão apresentar DECLARAÇÃO de acordo
com o modelo estabelecido no Anexo deste Edital.
17.8.4.Declaração de desimpedimento de licitar.
17.8.5. Declaração de não vinculo com Agente Público.
17.9. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender
às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará as propostas ou os lances
subsequentes, verificando sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, na ordem de
classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o
Edital. Nesta hipótese, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
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17.10. 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.
17.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
17.12. 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.
17.13. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
17.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
17.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
17.16. 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.
17.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
17.18. 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
17.19. 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.
17.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
17.21. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico
18. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
18.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e
deverá:
18.1.1. 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.
18.1.2. 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.
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18.1.3. Conter planilha orçamentária dos custos dos materiais individualizados detalhados,
conforme modelo inserido no termo de referência.
18.2. 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.
18.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
18.3. 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 do
produto e diante da nota fiscal e da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista;
c) A entrega dos produtos será de forma parcelada, de acordo a necessidade do município,
dentro do prazo contratual, no prazo de até dez (10) dias, e em casos excepcionais a entrega
deverá ocorre antes deste prazo.
d) conhece e cumprirá os termos do edital, integralmente, e deverá ser apresentada na forma
do Anexo II deste instrumento.
18.4. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste Edital.
18.5. 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).
18.5.1. 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.
18.6. 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.
18.7. 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.
18.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
18.9. 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.
18.10. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda que os produtos
deverão atender todas as especificações constantes do Anexo I deste Edital.
18.11. Os PREÇOS deverão ser cotados em moeda corrente nacional e em no MÁXIMO EM
DUAS CASAS DECIMAIS.
18.12. 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) omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
c) que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas
neste Edital;
d) que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
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e) as que informarem em sua proposta ou documentos anexos quaisquer elementos que
identifiquem a empresa licitante, violando o sigilo da proposta.
19. DOS RECURSOS
19.1. 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.
19.2. 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.
19.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
19.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
19.2.3. 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.
19.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos
aproveitamento.

insuscetíveis de

19.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
20. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
20.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
20.1.1. 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.
20.1.2. 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.
20.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
20.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
20.2.2. 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.
21. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
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21.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
22. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1. 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, antecedente ao contrato,
que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de entrega
dos materiais nas condições estabelecidas, com validade 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura.
22.1.1. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços indicado no subitem 15.1,
poderá ser prorrogado por igual período, desde que solicitado pelo fornecedor e que ocorra
motivo justificado aceito pela administração.
22.1.2. 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.
22.1.3. 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.
22.1.4. 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.
22.2. 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.
22.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pela entidade
Contratante por intermédio de instrumento contratual, em conformidade à minuta constante do
Anexo V.
22.3.1. 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. 15, § 4º, do Decreto
n.º 7.892/13.
22.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se
a realização de licitação para o fornecimento dos materiais, assegurada a preferência do
fornecedor registrado em igualdade de condições.
23 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE –
CARONA
23.1. 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.
23.2. 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
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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.
23.3. 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.
23.4. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços deverá observar o regramento
complementar para formalização do procedimento de Adesão conforme Legislação Federal
vigente.
24 - DA CONTRATAÇÃO
24.1. O instrumento do contrato será celebrado nos termos da minuta do presente Edital e da
proposta apresentada pela licitante classificada em 1º lugar.
24.2. 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.
24.3. 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.
24.4. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
24.5. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
25 - DA FORMA DE PAGAMENTO
25.1– 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.
25.2- 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.
25.3 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência.
25.4. 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.
25.5. O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
25.6. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
26. DO PREÇO
26.1. 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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27. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ENTREGA
27.1. 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 máximo de
até 10 (dez) dias corridos, após a ordem de fornecimento.
27.2. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, sem quantidades mínimas, de
acordo com as necessidades da Administração Municipal, observando o prazo máximo acima,
ficando, entretanto, o pagamento condicionado a entrega.
27.3. Por ocasião da entrega caso seja detectado que o produto 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 item não aceito no prazo de 05 (cinco) dias corridos.
27.4. Os produtos deverão atender às exigências de qualidade, observadas os padrões e
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT,
INMETRO, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso
VIII da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
27.5. 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.
27.6. O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, em embalagens
originais, contendo: procedência, marca, prazo de validade, entre outros (no que couber), e de
acordo com a legislação em vigor, observadas as suas especificações de forma a permitir a
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
27.7. Os produtos licitados deverão ser entregues nos locais determinados pela
Administração Municipal.
27.8. Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários designados pela
Prefeitura Municipal, que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os pedidos de
fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade.
27.9. A Contratada/Detentora ficara obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que vier
a ser recusado, sendo que o simples ato de recebimento não importara a sua aceitação.
Garantir a qualidade dos produtos e a regularidade do fornecimento.
28 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
28.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
28.1.1. Não assinar a ata de registro de preços ou contrato dela decorrente no prazo do edital.
28.1.2. Apresentar documentação falsa;
28.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
28.1.4. Retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;
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28.1.5. Não mantiver a proposta, salvo por motivo aceito pela comissão/equipe de apoio. Lei
8666/93, art. 40, VI c/c art. 43, § 6º.
28.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
28.2. 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.
28.3. 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.
28.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
21.1 ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
28.4.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
28.5. 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.
28.6. 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.
28.7.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 VII deste edital.
28.8. Demais sanções estão descritas nos respectivos instrumentos anexos ao edital.
29. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
29.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
29.2. A impugnação poderá ser encaminhada por forma eletrônica, pelo e-mail
cpl.ibipitanga@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do setor de
licitações e contratos desta Prefeitura, devendo ser recepcionada até o término do horário de
funcionamento do setor de licitações e contratos (segunda à sexta-feira - 17 horas).
29.3. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
29.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
29.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados o Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.
29.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
29.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
30. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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30.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.
30.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
30.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
30.4. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Administração Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
30.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
30.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
30.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
30.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
30.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
30.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos
http://www.ibipitanga.ba.gov.br/diarioOficial e www.licitacoes-e.com.br e também poderão ser
lidos e/ou obtidos no endereço do setor de licitações, nos dias úteis, no horário de expediente,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.
30.11. A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
salvo se prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 23 de junho de
1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada
continuidade do fornecimento;
30.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I – Modelo da Proposta;
Anexo II – Termo de Referência
Anexo III - Modelo de Declaração Conjunta
Anexo III - Minuta da Ata de Registro De Preços
Ibipitanga/BA, 18 de novembro de 2022.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira
-Pregoeira-
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
A PREGOEIRA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
042-2022

Objeto: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais
elétricos para a implantação de sistemas solares fotovoltaicos no município.

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

ITEM DESCRIÇÃO

UNIDADE

QTDE. MARCA VALOR
UNIT

1

INVERSOR

SOLAR

FOTOVOLTAICO
GRID/POTÊNCIA
75KW/TENSÃO:

ON
NOMINAL UNIDADE

2

TRIFÁSICO

220/380
2

INVERSOR

SOLAR UNIDADE

FOTOVOLTAICO

ON

GRID/POTÊNCIA

NOMINAL

30KW/

TENSÃO:

3

TRIFÁSICO

220/380
3

MÓDULO

FOTOVOLTAICO UNIDADE

500
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MONOCRISTALINO/ POTÊNCIA:
500W ~ 540W
4

ESTRUTURA SOLAR 2 PARES UNIDADE
PERFIL DE ALUMINIO 2,40M

125

PARA 4 MÓDULOS
5

KIT

DE

FIXAÇÃO

P/

MÓDULOS/

4 UNIDADE

TELHA

FIBROCIMENTO/

125

PARAFUSO

MADEIRA
6

CABO SOLAR FOTOVOLTAICO
FLEXIVEL 6MM 1,8KW CC

7

3500

UNIDADE

3

UNIDADE

2

STRING BOX CC P/ INVERSOR
30KW

8

METRO

STRING BOX CC P/ INVERSOR
75KA

9

CONECTOR MC4 FEMEA

UNIDADE

110

10

CONECTOR MC4 MACHO

UNIDADE

110

11

HASTE PARA ATERRAMENTO

UNIDADE

15

12

CAIXA

UNIDADE

15

UNIDADE

15

METRO

50

UNIDADE

30

UNIDADE

25

METRO

200

METRO

300

UNIDADE

10

DE

INSPEÇÃO

PARA

ATERRAMENTO
13

CONECTOR

PARA

ATERRAMENTO
14

ELETRODUTO RIGIDO 32MM

15

LUVA

DE

EMENDA

ELETRODUTO RIGIDO 32MM
16

CURVA 90° 32MM

17

CABO DE COBRE FLEXIVEL
50MM

18

CABO DE COBRE FLEXIVEL
16MM

19

QUADRO SOBREPOR PARA 16
DISJUNTORES

20

DISJUNTOR TRIFÁSICO 125 A

UNIDADE

4

21

DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 A

UNIDADE

6

22

DPS 20KA CA

UNIDADE

20
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 Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências,
diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza,
que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, que correrão também por
nossa contra e risco.
 Prazo de validade da presente proposta ___________(____________________) dias da
data estipulada para sua apresentação não inferior a 60 (sessenta) dias.
 Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, e firme e concreta, não nos cabendo
desistência apos a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6o, da Lei n°. 8.666/93 com suas
alterações.

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

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais elétricos
para a implantação de sistemas solares fotovoltaicos no município, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
1.1 Descrições e quantitativos
ITEM

DESCRIÇÃO

1

INVERSOR

UNIDADE
SOLAR

GRID/POTÊNCIA

FOTOVOLTAICO

NOMINAL

QTDE.

ON

75KW/TENSÃO: UNIDADE

2

TRIFÁSICO 220/380
2

INVERSOR

SOLAR

GRID/POTÊNCIA

FOTOVOLTAICO

NOMINAL

30KW/

ON UNIDADE

TENSÃO:

3

TRIFÁSICO 220/380
3

MÓDULO

FOTOVOLTAICO

MONOCRISTALINO/ UNIDADE

POTÊNCIA: 500W ~ 540W
4

ESTRUTURA

SOLAR

2

PARES

PERFIL

DE UNIDADE

ALUMINIO 2,40M PARA 4 MÓDULOS
5

KIT

DE

FIXAÇÃO

P/

4

MÓDULOS/

125

TELHA UNIDADE
125

FIBROCIMENTO/ PARAFUSO MADEIRA
6

500

CABO SOLAR FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM
1,8KW CC

METRO

3500

7

STRING BOX CC P/ INVERSOR 30KW

UNIDADE

3

8

STRING BOX CC P/ INVERSOR 75KA

UNIDADE

2

9

CONECTOR MC4 FEMEA

UNIDADE

110

10

CONECTOR MC4 MACHO

UNIDADE

110

11

HASTE PARA ATERRAMENTO

UNIDADE

15

12

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO

UNIDADE

15

13

CONECTOR PARA ATERRAMENTO

UNIDADE

15

14

ELETRODUTO RIGIDO 32MM

METRO

50

15

LUVA DE EMENDA ELETRODUTO RIGIDO 32MM

UNIDADE

30

16

CURVA 90° 32MM

UNIDADE

25
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17

CABO DE COBRE FLEXIVEL 50MM

METRO

200

18

CABO DE COBRE FLEXIVEL 16MM

METRO

300

19

QUADRO SOBREPOR PARA 16 DISJUNTORES

UNIDADE

10

20

DISJUNTOR TRIFÁSICO 125 A

UNIDADE

4

21

DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 A

UNIDADE

6

22

DPS 20KA CA

UNIDADE

20

1.2 Os equipamentos e materiais acima relacionados deverão seguir as seguintes exigências
técnicas abaixo:
INVERSOR ON-GRID DE 75KW:


Potência 75KW (com variação de 30% a 50% da máxima potência PV a depender do
fabricante);



Ampla faixa de MPPT;



Máx tensão de entrada CC 1100Vcc;



Tensão de partida CC 195V ~250V;



Faixa por MPPT 180V ~1000V;



Tensão de operação: 220/380 trifásico, com proteção eletrônica: curto – circuito,
sobretensão, sobrecorrente, sobrecarga e sobreaquecimento;



Freqüência de operação: 60Hz;



Grau de proteção: IP-66;



Resfriamento inteligente redundante;



Fator de potência: >0,99 (0,8 avanço... 0,8 atraso);



Faixa de temperatura de operação: -25°C a +60°C;



Eficiência MPPT: > 99,5%;



DPS CA/CC;



Ruído audível: <65 dBA @ 1m;



Entradas CC: MC4;



Segurança de Padrão EMC: IEC 62109-1/2, IEC 61000-6-1/2/3/4;



Normas de rede: IEC 62116, IEC 61727;



Com selo de qualidade;



Garantia mínima: 5 anos



String Box CC/CA de acordo com o inversor;



Com suporte de fixação;



Caso os inversores já acompanharem string box, desconsiderar os equipamentos de
proteção.
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As strings Box CC deverão estar dimensionadas de acordo com as especificações
técnicas dos inversores.

INVERSOR ON-GRID DE 30KW:


Potência 30KW (com variação acima da nominal de 30% a 50% da máxima potência
PV a depender do fabricante);



Ampla faixa de MPPT;



Máx tensão de entrada CC 1100Vcc;



Tensão de partida CC 195V ~250V;



Faixa por MPPT 180V ~1000V;



Tensão de operação: 220/380 trifásico, com proteção eletrônica: curto – circuito,
sobretensão, sobrecorrente, sobrecarga e sobreaquecimento;



Freqüência de operação: 60Hz;



Grau de proteção: IP-66;



Resfriamento inteligente redundante;



Fator de potência: >0,99 (0,8 avanço... 0,8 atraso);



Faixa de temperatura de operação: -25°C a +60°C;



Eficiência MPPT: >99,5%;



DPS CC/CA;



Ruído audível: <65 dBA @ 1m;



Entrada CC: MC4;



Segurança de Padrão EMC: IEC 62109-1/2, IEC 61000-6-1/2/3/4;



Normas de rede: IEC 62116, IEC 61727;



Com selo de qualidade;



Garantia mínima: 5 anos



String Box CC/CA de acordo com o inversor;



Com suporte de fixação;



Caso os inversores já acompanharem string box, desconsiderar os equipamentos de
proteção;



As strings Box CC deverão estar dimensionadas de acordo com as especificações
técnicas dos inversores.

MÓDULO FOTOVOLTAICO


O módulo fotovoltaico fabricado deverá ser constituído de células de silício
monocristalino, possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e
independentemente ser testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve;
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Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade TÜV Rheinlandto ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007;



O módulo fotovoltaico deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo
INMETRO;



A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10
anos;



A garantia de produção mínima deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25
anos de sua potência nominal (Wp);



Potência: 500W ~540W



Tolerância de Potência: 500W ( 0 ~ + 40W);



Tipo de conector: MC4;



Carga de vento: 2400 Pa / 244 Kg/m²;



Carga Mecânica: 5400 Pa / 550 Kg/m²;



Caixa de Junção: IP 68 rated (3 diodos de bypass);



Tipo de célula: Monocristalina;



Classificação Max de fusíveis em series: 20;



Temperatura de operação: - 40°C + 85°C;



Coeficiente de temperatura de Pmax (°C): - 0.35 ~ -0.37;



Coeficiente de temperatura de Voc (°C): - 0.27 ~ -0.29;



Coeficiente de Temperatura de Isc (°C): 0.05;



Classe de operação: Classe A.

ESTRUTURA METÁLICA
Para a instalação dos sistemas, deverá conter uma estrutura metálica em alumínio
baseada em perfis metálicos para evitar corrosão por conta de intempéries. Estas estruturas
de apoio para módulos fotovoltaicos são calculadas tendo em conta o peso da carga de vento
para a área em questão, e a altitude da instalação. Os pontos de fixação para o módulo
fotovoltaico são calculados para uma perfeita distribuição de peso na estrutura, seguindo
todas as recomendações do fabricante.
O desenho da estrutura deve basear-se no ângulo de orientação e declive especificada
para o módulo fotovoltaico, dada a facilidade de montagem e desmontagem, e a eventual
necessidade de substituição de elementos. Os módulos serão prestados fora das sombras
das paredes e fixados a própria estrutura.
O modelo adotado para esta instalação será conforme a imagem a seguir:
Figura 1 – Estrutura metálica
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DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CC E CA
Para a proteção dos equipamentos do sistema, das instalações e das pessoas, serão
incorporados aos circuitos CC (Corrente Continua) e CA (Corrente Alternada) os seguintes
dispositivos:


Circuito de Corrente Continua:
 DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto);
 Disjuntores;



Circuito de Corrente Alternada:
 DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto);
 Disjuntores Termomagnéticos;

CONDUTORES E ELETRODUTOS
Todos os condutores deverão ser de cobre, adequados para uso em intempéries, e sua
seção será a suficiente para assegurar que a queda de tensão no cabeamento seja inferior a
4%, conforme a norma ABNT NBR 5410.
O circuito entre a série de módulos e a entrada DC do inversor, deverá ser composto
por cabos preparados para ambientes externos com secção entre 6 e 10 mm². Serão
utilizados conectores do tipo MC4, concebidos especificamente para utilização em sistemas
fotovoltaicos para interligar os módulos um ao outro em série e/ou paralelo no circuito. Os
módulos fotovoltaicos já saem de fábrica com um cabo e conectores MC4, assim como a
entrada DC do inversor já é preparada para este tipo de conector, o que melhora a qualidade
da instalação, facilita a conexão entre módulos e apresentam melhor durabilidade quando
expostos as condições climáticas típicas de sistemas fotovoltaicos. Os circuitos serão
condicionados em eletrodutos e os cabos serão de cobre isolado tipo HEPR 0,6/1 kV de
tensão nominal não inferior a 1000 V de isolação.
ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO
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Os eletrodutos PVC rígidos são fabricados, normalmente, em varas de comprimento de 3
metros. A conexão entre duas peças deve ser feita através e luvas, de tal forma que seja
assegurada a resistência mecânica do conduto. Esses eletrodutos são fixados nas caixas
retangulares e octogonais através de buchas e arruela. As curvas de 45° ou 90°, quando utilizadas,
deverão ser fixadas aos eletrodutos através de luvas. As curvas e luvas devem possuir as mesmas
características dos eletrodutos.

2. JUSTIFICATIVA DO OBJETO
A energia solar é uma fonte renovável de produção de energia elétrica com grande
potencial energético, além de ser um investimento de retorno garantido.
A contratação do objeto deste instrumento será necessária para execução de futuros
projetos de implantação de usinas solares fotovoltaicas dentro do município.
A aquisição para futura instalação destes equipamentos tem como finalidade reduzir os
custos com energia elétrica no município de Ibipitanga, por isso, a futura e eventual aquisição
se torna imprescindível para implantar os sistemas, visando em longo prazo melhorar ainda
mais os serviços de

infra-estrutura para sociedade Ibipitanguense, através do valor

economizado com a implantação das usinas, sendo assim, o propósito é atender, portanto, as
finalidades da gestão pública, buscando, sobretudo, o atendimento da economicidade.
3. JUSTIFICATIVA DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
Como se trata de estimativa de aquisição sugere-se a modalidade Pregão por Registro
de Preços, minimizando futuros imprevistos e evitando possíveis prejuízos à Administração,
com uma contratação que atenda as reais necessidades, sem restar desperdícios, bem
como sem causar interrupção da execução dos serviços. 2
Faz-se entender que a utilização de SRP está justificada, pois a Administração Pública
está indicando o objeto que pretende adquirir e informando os quantitativos estimados e
máximos pretendidos. Ressalta-se que, diferentemente da licitação convencional, não há o
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compromisso assumido de contratação, nem mesmo de utilização dos quantitativos
estimados. O SRP constitui um importante instrumento de gestão, onde as demandas são
incertas, freqüentes ou de difícil mensuração.
A opção pelo SRP tem como um de seus objetivos principais o princípio da
economicidade, que em termos práticos significa ganhos reais na economia de recursos
financeiros, uma vez que a aquisição/contratação poderá ser gradativa, de acordo com a
necessidade e possibilidade da Administração.
Em consonância com o Decreto Municipal nº 025, de 18 de janeiro de 2022, verifica-se a
viabilidade de realização de licitação sob o regime de registro de preços.
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO
Trata-se de aquisição de equipamentos e materiais para instalação de usinas solares
fotovoltaicas no município, com cinco unidades geradoras, sendo elas: Estádio Municipal,
Escola Castro Alves, Hospital Municipal, PSF Santa Luzia e Prefeitura Municipal e as demais
localidades.
Essas usinas de geração foi projetada para gerar em média 34.500kwh/mês para atender
a demandas das unidades de geração, como também, outras unidades do setor público que
irão fazer parte dos créditos excedentes gerados.
Todos os equipamentos e materiais a serem fornecidos para execução dos serviços
deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as normas
relacionadas aos equipamentos de acordo com as normas brasileiras e internacionais, como:
ABNT NBR 16149, ABNT NBR16150, NBR IEC 62116, IEC 61727:2004-12, IEC 62116:2014,
IEEE 1547.
Os sistemas previstos de geração solar fotovoltaico foram dimensionados de acordo com
as normas relacionadas pelo responsável técnico, seguindo recomendações rigorosas das
normas, e já levando em consideração a 14.300/2022 e REL 1000/2021. A seguir, legislação e
normas técnicas seguidas.


NOR.DISTRIBU-ENGE-0002–Conexão de Micro geradores ao Sistema de
Distribuição (13 de junho de 2016) .



NOR.DISTRIBU-ENGE-0111 – Conexão de Micro geradores ao Sistema de
Distribuição (19 de Dezembro de 2016) .



ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixatensão.



ABNT NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para
inversores de sistemas fotovoltaicos conectados á redeelétrica.



ABNT NBR 16149 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de
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conexão com a rede elétrica de distribuição.


ANEELRESOLUÇÃONº482ResoluçãoNº482de17deabrilde2012daAgênciaNacionaldeEnergiaElétrica.



ANEEL RESOLUÇÃO Nº 687 - Resolução Nº 687 de 24 de Novembro de 2015
da Agência Nacional de Energia Elétrica.



ANEELRESOLUÇÃONº414ResoluçãoNº414de09desetembrode2010daAgênciaNacionaldeEnergiaElétrica.



ANEELRESOLUÇÃONº517ResoluçãoNº517de11dedezembrode2012daAgênciaNacionaldeEnergiaElétrica.



ABNT NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de
conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de
conformidade.



Lei 14.300/2022 e REL 1000/2021.



GED15303
Conexão de Micro e MiniGeração Distribuída sob Sistemade Compensação de
Energia Elétrica.

O fornecimento de energia elétrica em tensão secundária fornecido pela
concessionária de energia local, em corrente alternada, é de 220/380 V, 220V F+N e
freqüência de 60Hz.
Os sistemas solares fotovoltaicos previstos foram dimensionados para atender uma
parcial do consumo de energia municipal, respeitando rigorosamente os limites descritos nas
normas

relacionadas

acima,

atendendo

assim,

as

especificações

corretas

para

dimensionamento de projetos de geração de energia solar.
5. DAS CONDIÇÕES DE 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 máximo de
até 10 (dez) dias corridos, após a ordem de fornecimento.
5.2

Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, sem quantidades mínimas, de

acordo com 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 o produto 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 item não aceito no prazo de 05 (cinco) dias corridos.
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5.4

Os produtos deverão atender às exigências de qualidade, observadas os padrões e

normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT,
INMETRO, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso
VIII da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
5.5

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.
5.6

O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, em embalagens

originais, contendo: procedência, marca, prazo de validade, entre outros (no que couber), e de
acordo com a legislação em vigor, observadas as suas especificações de forma a permitir a
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
5.7

Os produtos licitados deverão ser entregues nos locais determinados pela

Administração Municipal.
5.8

Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários designados pela

Prefeitura Municipal, que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os pedidos de
fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade.
5.9

A Contratada/Detentora ficara obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que vier

a ser recusado, sendo que o simples ato de recebimento não importara a sua aceitação.
5.10

Garantir a qualidade dos produtos e a regularidade do fornecimento.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DO OBJETO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da aquisição do objeto do presente instrumento obteve valores
através do site www.bancodeprecos.com.br e empresas locais do segmento, conforme
relatórios em anexo e correrá a conta de dotações do orçamento do exercício de 2022 e/ou
2023, de acordo com as solicitações desta Secretaria Municipal com a seguinte classificação
orçamentária:
UNIDADE: 02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS
Ação: 15.451.052.1120
Elemento de despesa: 4.4.9.0.52.00.00
Fontes de Recursos: 15000000
Ação: 15.451.052.2123
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 15000000
Ação: 25.752.087.2188
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Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 15000000
7. DA PROPOSTA
7.1

A proposta deverá ser apresentada de forma clara e concisa de acordo com as

especificações técnicas contidas neste Termo de Referência.

8. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO
8.1

A contratação será efetuada com nota de empenho ou contrato, ficando a critério da

Administração.
8.2

O prazo para a adjudicatária aceitar ou retirar a nota de empenho ou assinar o Termo

de Contrato é de 01 (um) dia útil, contado da convocação para a sua formalização, não
cabendo prorrogação em face do caráter de urgência de que se reveste a presente demanda.
8.3

Decorridos os prazos acima citados e, não tendo a adjudicatária comparecido ao

chamamento, perderá o direito a contratação independentemente de sujeitar-se às
penalidades previstas em lei e autorizará a Contratante a examinar as ofertas subseqüentes e
a qualificação dos respectivos documentos de habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao presente Termo de Referência, sendo
esta declarada adjudicatária.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
9.1

Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas

neste instrumento.
9.2

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.
9.3

Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento ate o local

determinado pela Contratante, bem como pelo seu descarregamento e acondicionamento.
9.4

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.
9.5

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTLBOUU0MDFCNZM1NENEMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
22 de Novembro de 2022
34 - Ano IX - Nº 2681

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
quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições publicas, registros e
demais atos pertinentes.
9.6

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.
9.7

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.
9.8

Em todo agir, segundo as diretrizes da Prefeitura.

9.9

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

para contratação, previstas na legislação em vigor.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1

Receber e conferir os equipamentos e materiais quando da entrega pela

Contratada/Detentora.
10.2

Comunicar por escrito e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos

produtos por ela (Contratada/Detentora) fornecidos.
10.3

Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste instrumento.

10.4

Proceder, sempre que julgar necessário, a analise do produto fornecido pela

Contratada/Detentora para fins de verificação de qualidade.
10.5

Notificar por escrito a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das

irregularidades ou defeitos encontrados.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1

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 até 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.

12. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1

A Ata de Registro de Preços referente a este objeto terá validade de 12(doze) meses, a

contar da data da sua assinatura.
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12.2

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.
12.3

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.
12.4

A publicação resumida da Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município,

que é condição indispensável para sua eficácia.
13. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
13.1

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.
13.2

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTLBOUU0MDFCNZM1NENEMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
22 de Novembro de 2022
36 - Ano IX - Nº 2681

Ibipitanga

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

ANEXO III
PREGAO ELETRÔNICO 042/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 150/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
042/2022

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________, CPF _______________________, para fins de participação no
Pregão Eletrônico n.º 042-2022 a empresa até a presente data:
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.
DECLARA, sob as penas da lei, que em suas instalações, não há realização de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de dezoito anos ou a realização de qualquer
trabalho por menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos.
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.
DECLARA, sob pena de Lei, 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.
DECLARA que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores de controle de
estabelecimento participante desta licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com este
município, nos termos do art. 9.º, da lei federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
DECLARA, que tomou conhecimento do Edital, e compromete a cumprir todos os termos do
Edital, e a executar os serviços de qualidade, sobre o objeto licitado, sob as penas da Lei.
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 IV

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º.........
PREGAO ELETRÔNICO 042/2022

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. XXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXX e RG XXXXXXXXXX XXXX, residente e domiciliado
xxxxxxxxxx, Ibipitanga - Bahia, considerando o julgamento da licitação na modalidade de
Pregão, na forma Eletrônico, para Registro de Preços n.042-2022, processo administrativo n.º
150/2022, 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 Decretos Municipais nsº13/2020 e 25/2019,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 visando futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais
elétricos para a implantação de sistemas solares fotovoltaicos no município, conforme
quantidades e especificações constantes do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 0422022.
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.
2.2. O valor referente a esta contratação será de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), referente
MENOR PREÇO GLOBAL, no valor de R$ xxxxx(xxxx), de acordo a planilha reformulada.
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 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.
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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.
5. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO
5.1. Os produtos deverão ser entregues, no prazo de até dez (10) dias, e em casos
excepcionais a entrega deverá ocorre antes deste prazo, contados do recebimento da ordem
de fornecimento.
5.2. 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 no prazo de
dois (02) dias.
5.3. Os produtos licitados deverão ser entregues nos locais determinados pela Administração
Municipal.
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. Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários designados/informados
pela Prefeitura Municipal de Ibipitanga, que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os
pedidos de fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade.
5.7. 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.
5.8. Os produtos deverão atender às exigências de qualidade, observadas os padrões e
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT,
INMETRO, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso
VIII da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor.
5.9. 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.
5.10. O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, em embalagens
originais, contendo: procedência, marca, prazo de validade, entre outros (no que couber), e de
acordo com a legislação em vigor, observadas as suas especificações de forma a permitir a
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
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 Administração, o Proponente
registrado será convocado pela Administração para alteração, por aditamento, do preço da
Ata.
7 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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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. Receber e conferir os produtos quando da entrega pela Contratada/Detentora;
8.2. Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos produtos por ela
(Contratada/Detentora) fornecidos.
8.3. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento.
8.4. Proceder, sempre que julgar necessário, a análise (teste de qualidade) do produto
fornecido pela Contratada para fins de verificação de qualidade.
8.5. Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou
defeitos encontrados.
8.6. Observar o disposto no Edital do Pregão.
9 – ATRIBUIÇÕES/ OBRIGAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ORGÃOS
PARTICIPANTES
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 da Saúde ou Setor 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 da Administração 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 da Saúde, 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;
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9.1.5. Proceder ao ato de recebimento dos 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.
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 materiais.
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
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.
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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 materiais 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
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 – Fica eleito o Foro da Comarca de Macaúbas, 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, 00 de xxxxxxxx de 0000.
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