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ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO MUNICIPAL (Nº 025/2021)

1

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
DECRETO MUNICIPAL Nº. 025/2021
De 11 de Março de 2021
“Nomeia Gestor Municipal do Cadastro Único
(CADUNICO) para Programas Sociais do Governo
Federal e do Programa Bolsa Família (PBF) e dá outras
providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, respaldado na Lei orgânica, e em consonância com as
determinações da Portaria GM/MDS/Nº 246 de 20 de maio de 2005 em conjunto com as Portarias
MDS/Nº177/2011 de 16/06/2011, Portaria MDS Nº 344/2009, de 21/10/2009, Portaria MDS Nº
204/2011, de 08/07/2011,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear o Senhor HEBERT DE JESUS CONI, ocupando Cargo em
Comissão de Chefe do Setor de Apoio Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, para responder como Gestor Municipal do Programa Bolsa Família deste
Município de Conceição do Almeida-Bahia.
Art. 2º - O Gestor Municipal do Programa Bolsa Família terá como atribuição:
I- Coordenar os processos de identificação e inscrição no Cadastro Único das famílias de
baixa renda, bem como atualização das informações pelo menos a cada dois anos;
II- Supervisionar a operacionalização do Bolsa Família e realizar as ações de Gestão de
benefícios sob sua responsabilidade;
III- Interlocução com o CMAS, instância do Controle Social do programa Bolsa Família;
IV- Gestão e coordenação do Programa no município;
V- Articulação com os Governos Federal e Estadual; e
VI- Integração do Programa Bolsa Família com as áreas de saúde, educação, assistência
social e segurança alimentar, dentre outras, visando ao desenvolvimento das ações do Programa Bolsa
Família no Município.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo os efeitos
a 01 de Março de 2021, revogados as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Almeida-Bahia, 11 de Março de
2021.
ADAILTON CAMPOS SOBRAL,
Prefeito Municipal de Conceição do Almeida.
Praça Edgar Tupinambá, s/n – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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DECRETO MUNICIPAL (Nº 026/2021)

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

DECRETO MUNICIPAL Nº. 026/2021
De, 11 de Março de 2021.

“Dispõe sobre a nomeação dos membros do
Conselho Municipal da Assistência Social, e dá
outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 558, de 12 de Dezembro
de 2017;
RESOLVE:
Art. 1º - Em atendimento a solicitação enviada pelo Conselho Municipal de Assistência
Social, conforme art. 19 da Lei Municipal nº 558, de 12 de Dezembro de 2017, ficam nomeados os
seguintes membros, para mandato de 02 (dois) anos iniciado em 10/03/2021, com a seguinte
composição:
Representação

Titular

Suplente

Poder Público: Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Social
Poder
Público:
Secretaria
Municipal de Administração e
Finanças
Poder
Público:
Secretaria
Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
Poder
Público:
Secretaria
Municipal de Saúde

Thasla Vanessa
Rodrigues de Souza

Luise Maria Santos e Santos

Valéria Lopes Vilas Boas
Gomes

Luciana
Rodrigues

Sued
Cerqueira

Silvania de Jesus Souza

Cecilia Maria Barbosa da
Rocha

Antônio
Brito

Sociedade
Entidade/Organização
Escalada

Sara Menezes Santos

Ana Carolina Dias Ferreira

Ellen Santos Oliveira

Igor de Jesus Santos

Maria de Fátima Santos
Silva

Bárbara de Jesus Lima

Civil:
Grupo

-

Sociedade
Civil:
Entidade/Organização – Rede
Arco Íris
Sociedade Civil: Trabalhadora do
Suas

Nascimento

Araújo

Uelinton

Gomes

de

Almeida

Sociedade Civil: Usuários

Maria Izabel de Almeida Nilzete de Jesus dos Santos
Santos
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, 11 de Março de 2021.
Adailton Campos Sobral
Prefeito Municipal de Conceição Almeida.
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021)

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Conceição Almeida - Bahia, no exercício das atribuições
que lhe confere o Decreto Municipal nº. 002/2021, de 14/01/2021, torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar no dia 26/03/2021, às 08:30h (horário de Brasília), processo licitatório na
Modalidade Pregão Eletrônico nº. 001/2021, utilizando como critério de julgamento o Menor Preço
Global, conforme especificado no Edital, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto Federal nº
10.024/2019, do Decreto Municipal nº 027/2020 (06/04/2020), da Lei Complementar nº 123/2006 e,
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, mediante
as condições estabelecidas no Edital, tendo como objeto de licitação o seguinte:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA.
Edital completo para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br (Licitação
nº. (861048) e http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail licitaalmeida2@gmail.com.

Conceição do Almeida – Bahia, 12 de março de 2021.

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 002/2021, de 14/01/2021)

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
NPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021)

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2021
Tipo: PRESENCIAL / MENOR PREÇO GLOBAL
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei n.º 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Municipal nº 027/2020 (06/04/2020) , da Lei
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis.
II. ÓRGÃOS INTERESSADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS
III. MODALIDADE
Pregão Eletrônico no. 001/2021

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
163/2021

V. TIPO

VI. FORMA DE FORNECIMENTO

ELETRÔNICO
VII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.

MENOR PREÇO GLOBAL
VIII. OBJETO
O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, ESTADO DA BAHIA – PREFEITURA MUNICIPAL, com sede
à Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, nesta cidade, CEP 44.540-000, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência deste edital, de acordo com as normas,
condições e especificações estabelecidas, obedecendo ao que dispõe a Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho
de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e do
Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do
Município de Conceição do Almeida – Bahia. conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo
I do Edital.
IX - LOCAL E DATA PARA O CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E
SESSÃO DE JULGAMENTO:
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: ÀS 08H:30MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 26/03/2021.
INÍCIO DA SEÇÃO: PREVISTA PARA ÀS 09H:00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 26/03/2021.
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
X. DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
02.3.005.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

XI. FORMA DE ENTREGA
Imediata
XII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO SERÃO
PRESTADOS PELO PREGOEIRO OFICIAL E SUA EQUIPE DE APOIO, DIARIAMENTE, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS, NO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES SITUADO NO ENDEREÇO SUPRA CITADO, PELO TELEFAX (075) 3629 2161 OU PELO E-MAIL:
LICITAALMEIDA2@GMAIL.COM
XIII. PREGOEIRO OFICIAL
Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 002/2021, de 14/01/2021)

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2021
Tipo: PRESENCIAL / MENOR PREÇO GLOBAL
O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, através deste Pregoeiro, designado pelo Decreto nº
070/2020, de 02 de setembro de 2020, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º
10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Municipal nº 027/2020 (06/04/2020) , da Lei
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao
objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico

mediante as condições

estabelecidas neste Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DATA: 26/03/2021
HORÁRIO: 08h30min (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
Nº Licitação: 861048
LICITAÇÃO SERÁ TIPO: Menor Preço Global
MODO DE DISPUTA: Aberto
EXCLUSIVO ME/EPP: ( ) SIM ( x ) NÃO
I - DO OBJETO
1. A presente licitação tem como objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada de
serviço de locação de maquinas para atender as demandas do Município de Conceição do Almeida,
conforme especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos do presente Edital.
II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa com a execução do objeto desta licitação em valor estimado ou valor máximo aceitável está
protegido pelo sigilo do orçamento conforme art. 15, §1º do Decreto Federal nº 10.024/2019, cuja
especificação está expressa no Anexo I deste Edital.
III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Município de
Conceição do Almeida e perante o sistema eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio
www.licitacoes-e.com.br.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
Pregão Eletrônico nº 001/2021– FL. 2
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave
de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Sistema de Licitações, onde também deverão informar-se
a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
Não poderão participar deste Pregão:
Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
Excepciona-se o disposto acima, nos casos em que tais sociedades apresentem autorização específica dos
sócios para contratar com a Administração objeto diverso do previsto no contrato social ou estatuto;
A autorização da assembleia deverá observar as regras de convocação e de quórum para instauração e
deliberação previstas em lei para cada tipo de sociedade;
Para fins de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da assembleia ou o documento equivalente;
Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal, previstos na
Lei Complementar nº. 101/00;
Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02 ) ou suspensas
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (art. 87,
III, da Lei nº 8.666/93);
Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98;
Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;
Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (conforme art. 54, II da
Constituição e da Lei Orgânica Municipal;
Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa);
Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
Pregão Eletrônico nº 001/2021– FL. 3
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos

3.14.O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
IV – DA PROPOSTA
4. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
4.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário e global ofertado
para cada item, já considerado e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execução do objeto.
4.2 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
4.3 A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que não emprega menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
4.4 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo
próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC n.º 123/2006, para fazer jus aos benefícios
previstos nessa lei.
4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou
ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções
previstas neste Edital.
4.6 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
4.7 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo
das sanções previstas nesse Edital.
4.8 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
4.9 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
4.10 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.
4.11

As

características

dos

materiais

ofertados,

inclusive

a

marca,

deverão

ser

informadas,

obrigatoriamente, na proposta do licitante.
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4.12 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com a proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, os documentos de habilitação exigidos no edital até a data e
o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.
4.13 O envio simultâneo da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha em campo próprio do sistema.
4.14 A ausência de envio concomitante dos documentos de habilitação exigidos no edital no momento de
envio da proposta de preços, acarretará a imediata desclassificação da empresa licitante por deixar de
cumprir as regras do art. 25 e 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
4.15 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.
4.16 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
4.17 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.
4.18 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.
4.19 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos o valor unitário e total do item/lote; a marca do produto; o fabricante; e a descrição detalhada do
objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for
aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão
competente, quando for o caso;
4.20 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.
4.21Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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4.22 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
V – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
5.0 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública deste Pregão, por meio de sistema
eletrônico conduzida pelo Pregoeiro, e ocorrerá na data, hora e local indicadas neste Edital, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
5.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
5.3. Cabe à 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 qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
5.4. Será desclassificada a proposta que de qualquer forma identifique o licitante a exemplo de número do
CNPJ, endereço, assinatura ou rubrica, nome do arquivo magnético, logomarca ou sinais representativos,
etc.
5.5. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
5.5.1. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
5.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.
5.7. 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.
5.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote.
5.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital para o modo de disputa.
5.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
5.11. Será considerado lances intermediários aqueles iguais ou superiores ao menor lance já ofertado,
porém inferiores ao último lance ofertado pelo próprio licitante.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
Pregão Eletrônico nº 001/2021– FL. 6

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
12 de março de 2021
Ano V • Edição Nº 2518

-11Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos
VI – DO ENVIO DE LANCES
6 - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
6.1 – Durante a fase de lances não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.2 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
6.3 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
6.4 - No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente decorrido 24:00h (vinte e quatro horas)
após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.
6.5 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
6.6 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
a)

O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

b) Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
c)

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances. 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,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

d) 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.
e) 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 05 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
f)

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas através do sistema eletrônico 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.
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g) 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
eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
(art. 37, parágrafo único do Decreto Federal 10.024/2019).
h) Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada se o modo de disputa for aberto e fechado.
i)

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.
(Art. 38 do Decreto Federal 10.024/2019).

6.15.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
6.16 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.17 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se necessário,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
6.18 - Os documentos complementares indicados no item 6.17, não correspondem ao envio dos
documentos de habilitação exigidos no edital e que devem ser encaminhados concomitantemente com a
proposta inicial antes da abertura da sessão eletrônica, conforme as regras expressas nos itens 4.12, 4.13 e
4.14 deste instrumento.
VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.
7.1 - Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
VIII – MODO DE DISPUTA
8.1 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
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8.3 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.
8.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
8.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol
da consecução do melhor preço.
IX – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
9. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de
um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
9.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após
o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC
nº 123/06);
9.2. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências
previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06);
9.3. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas
as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o
exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45,
II, da LC nº 123/06);
9.4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e
2º, da LC nº 123/06);
9.5. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista na
Seção “DA NEGOCIAÇÃO”;
9.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de
ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta;
9.7. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é
que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais
disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06);
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9.8.O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
X - DA NEGOCIAÇÃO
10. 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.
10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
10.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
10.2.1 - Dentre os documentos complementares passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 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 pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
10.3. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços
adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços,
e documentos de habilitação, exclusivamente via sistema por meio de chave de acesso e senha (Art. 19
inciso II c/c Art. 26 §3º do Decreto Federal 10.24/2019), em arquivo único, e quando necessário, os
documentos complementares, no prazo de até 03 (três) horas após o fim da sessão.
11.1 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
11.2 - 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.
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11.3. A proposta de preços deverá, ainda, conter Planilha de preços unitários e totais ofertados, conforme
Anexo II do edital.
11.4. A proposta, os documentos de habilitação já encaminhadas concomitantemente via sistema antes da
abertua da sessão são considerados válidos para o atendimentos das exigências expressas do edital,
dispensa o envio posterior destes documentos, salvo na hipotese dos documentos complementares por
ventura solicitados pelo Pregoeiro, que deve ser enviado via sistema eletrônico a exemplo do item 10.2.1.
11.5 – A verificação da conformidade das propostas de que trata o art. 28 do Decreto Federal 10.024/2019
deve ser realizada na oportunidade do julgamento que deve ser perquirida com afinco a compatibilidade do
preço da proposta em relação ao estimado para contratação e o atendimento pelo licitante das exigências
habilitatórias dispostas no edital (Acórdão TCU nº 2154/2011 – Plenário – TCU).
11.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.
11.7. O ajuste da proposta final realinhada não poderá implicar aumento do seu valor global ofertado, bem
assim, não poderá ter valor unitário de cada item acima do valor estimado ou valor máximo aceitável pela
administração para o referido item.
11.8. 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;
11.9. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
Mas essas diligências não poderão fazer incluir no processo documentos obrigatórios à habilitação da
licitante e de responsabilidade desta, por se caracterizar como documento novo, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico vigente.
11.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
XII - DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA
12.1. Não será exifida a garantia a garantia.
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XIII - DA HABILITAÇÃO
13. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
a) Habilitação Jurídica;
b) Regularidade fiscal e trabalhista;
c)

Qualificação econômico-financeira;

d) Qualificação técnica e
e) Documentação complementar.
13.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais alterações,
ou se for o caso a alteração social consolidada devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
c)

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado das alterações, se houver,
devidamente registrados ou a consolidação respectiva e de prova de diretoria em exercício;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir.
Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
13.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
c)

prova de regularidade relativa a Fazenda Federal e Seguridade Social (INSS), mediante a
apresentação da Certidão Conjunta.
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d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).
13.4. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação,
caso o documento não consigne prazo de validade.
a.1) Caso o licitante se encontre em Recuperação Judicial, poderá o Pregoeiro abrir diligência para a
confirmação da habilitação legal.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
c) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
e) A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:
No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis,
publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;
No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo
Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o
respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório
competente.
13.4.1. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
13.5. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Atestado, podendo ser apresentado mais de um, de atividade pertinente e compatível com o objeto do
edital, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando que a licitante realiza ou realizou
fornecimento com características semelhantes no objeto desta licitação;
13.6. O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências deste Edital;
b) que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;
que a proposta foi elaborada de forma independente;
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c) o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06.
13.7. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, e,
preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
13.8. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
13.9. O Pregoeiro consultará sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as
condições de habilitação das licitantes.
13.10. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para substituição da
comprovação da regularidade fiscal, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
comprovação da regularidade fiscal, conforme a regra do art. 43 da Lei Complementar 123/06.
13.11. A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição do item anterior, implicará na
inabilitação da proposta e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação.
13.12. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
13.13. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
13.14 Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação
daquelas exigências do Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema eletrônico, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.
XIV- DA VERIFICAÇÃO

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

E DA DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO
14. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e
compatibilidade do preço, o Pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de
habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
14.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz
ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
14.2. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado.
14.3. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para
ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate
previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do
Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo –
Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens
bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior
ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
14.4. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro
indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades
incidentes.
14.5. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.
14.6. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.
14.7. 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, atendido ao intervalo
mínimo de 24 horas. (art. 47, parágrafo único do Decreto Federal 10.024/2019).
14.8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
14.8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
14.8.1.1. 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.
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14.8.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
14.8.1.3. 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.
14.8.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, vinculam a Contratada.
14.8.2. 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).
14.8.3. 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.
14.8.4. 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.
14.8.5. 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.
14.8.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
XV – DO RECURSO
15. 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 no mínimo
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
15.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
15.2. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
15.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
15.4 - 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.
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15.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos do Processo
Administrativo correspondente a este Pregão Eletrônico franqueada aos interessados no endereço físico do
Setor de Licitação constante neste edital.
15.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
15.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XVI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública poderá ser reaberta:
a) 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.
b) 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.
c)

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

d) A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
e) A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
XVII- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, e for constatada a
regularidade dos atos praticados, hipótese em a Autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o
procedimento licitatório nos termos do art. 13, V do Decreto Federal 10.024/2019.
17.1. Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo
devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX
do caput do art. 17 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
XVIII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
18. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para assinatura
do contrato, dentro do prazo de 03 (três) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
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18.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo Município de Conceição do Almeida.
18.2. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato
ou da ata de registro de preços.
18.3. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser
convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou
a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49 do Decreto
Federal nº 10.024/2019.
18.4. O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, contados de sua apresentação.
XIX – DAS SANÇÕES
19. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Município de Conceição do
Almeida e será descredenciada no cadastro de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais
cominações legais, nos seguintes casos:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
19.1. Para os fins da Subcondição 19. VIII, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90,
92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.
XX – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
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20. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente
para o endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, até as 17 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
20.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 02
(dois) dias úteis.
20.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico www.licitacoese.com.br.
20.4. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para
responder aos pedidos de esclarecimentos.
20.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
20.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.5.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
20.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema
eletrônico para os interessados.
XXI – DISPOSIÇÕES FINAIS
21. Ao Prefeito de Conceição do Almeida compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante
de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
21.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
21.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
21.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
21.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
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21.5. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
21.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e
cópias autenticadas em papel.
21.7. O objeto de que trata o presente edital é composto por itens de mesma natureza, com variações
apenas de tamanho de cilindro para comodato, ficando assim inviável a sua separação a fim de se atender
o Art. 48, III da LCP 123/2006.
21.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas.
21.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
Município de Conceição do Almeida, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002 e
art. 25 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
XXII – DOS ANEXOS
22. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II –Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III– Modelo de Declaração de Inexistência de Menor;
Anexo IV – Modelo de Procuração p/ Prática de Atos Concernentes ao Certame– Credenciamento;
Anexo V – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento(Lei Complementar n.º123/06);
Anexo VII – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação.
Anexo VIII – Minuta do Contrato
XXIII. DO FORO
23. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Conceição do Almeida, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
23.1. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em
especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e Decreto Federal 10.024/2019.
Conceição do Almeida- BA, 12 de março de 2021.

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada de serviço de locação de
máquinas para atender as demandas do Município de Conceição do Almeida.
2. JUSTIFICATIVA
As máquinas do Município é insuficiente para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura,
referentes as ações e atividades diárias, bem como as eventuais, em que exigem o uso das máquinas, dai a
necessidade da contratação do serviço para utilização em caráter permanente.
3. DA DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DO SERVIÇO
Item
1
2

3

4

5

6

Descrição
Caminhão caçamba traçada basculante (truck Traçada), CAPACIDADE DE
CARGA MÍNIMA DE 16M3 Com Motorista e equipamento de segurança.
Ano mínimo 2010
Caminhão caçamba basculante (truck), peso bruto Mínimo de 12.000 kg
ou mais Com Motorista e equipamento de segurança. Ano mínimo 2010
Retroescavadeira 4x4, traçada em perfeita condição de uso, ano de
fabricação mínimo 2009 (cinco ano de uso) peso operacional mínimo de
6.000 kg, profundidade de escavação mínima de 4m, motor diesel com
potência de 70HP, transmissão com no mínimo 04 (quarto) marchas a
frente e 04 (quarto) marchas a ré, incluindo operador (CP).
Escavadeira Hidráulica, com peso operacional mínimo de 21.150 kg sobre
esteira, motor de 4 cilindros turbo, mínimo de 170 HP, refrigerado a água,
injeção direta, sistema hidráulico de fluxo variável, com vazão de bomba
mínima de 2x 210 L/min. freio de estacionamento, caçamba convencional,
profundidade de escavação mínima de 6,00m, força de desagregação
mínimo de 15.000 kgf., cabine e motor-baixo nível de ruído; aquecedor de
cabine e desembaçador de vidro, ar condicionado de fabrica, luz interior,
tapete de borracha removível, limpador de para-brisa, luzes de trabalho
montadas no braço e na cabine, equipada com pré disposição para martelo
hidráulico. Com motorista operador.
Trator esteira modelo D51EX, gabinada, em ótimo estado de conservação,
com motorista/operador.
Locação Motoniveladora (Patrol) com capacidade mínima de 200 HP,
cabine e motor-baixo nível de ruído; aquecedor de cabine e desembaçador
de vidro, ar condicionado da fabrica com no máximo 10(dez) anos de uso
– incluindo operador

Und

Quant.

DIARIA

300

DIARIA

600

H/S

4.000

H/S

1.000

H/S

300

H/S

1.000
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3.1. As máquinas deverão está permanentemente disponível ao Município as demandas serão por diárias.
3.2. As maquinas, quando for o caso, deverão ser entregues para locação, com certificado da última
manutenção preventiva realizada, com todos os equipamentos de segurança (triângulo, extintor de incêndio,
estepe, etc) exigidos pelos órgãos competentes.
3.3. As maquinas somente serão conduzidos pelo motorista operador da empresa contratada.
3.4. Toda a responsabilidade por dano, avaria de qualquer espécie, colisão, roubo, incêndio ou perda total
que ocorrer com as maquinas será de inteira e única responsabilidade da empresa contratada.
3.5. Caso a(s) maquina(s) apresente defeitos ou sinistro durante o período da locação, a empresa
contratada deverá providenciar, a sua substituição por outra(s) do mesmo tipo, o qual deverá ser entregue
no local da ocorrência, ou a empresa deverá providenciar conserto do mesmo, respeitando-se o seguinte
prazos:
3.5.1. Substituição ou conserto da máquina no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas após o recebimento
da comunicação por parte da Secretaria em que a máquina estará em disponibilidade.
3.6 Durante o tempo em que a(s) máquina(s) locado não estiver em uso, por defeito ou sinistro, o Município
não pagará diárias pelo tempo correspondente às interrupções ao uso da(s) máquina(s).
4. VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO
4.1. O futuro contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade
Orçamentária
11.

Projeto/Atividade

Elemento de Despesas

Fonte

2037

3.3.9.0.39.00

00

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Prestar, de acordo com as condições contratadas, os serviços que são objeto deste instrumento;
6.2. Cumprir os prazos estipulados para a execução do serviço.
6.3. Comunicar por imediato e por escrito, à contratante, qualquer tipo de irregularidade que ocorra durante
a vigência deste contrato;
6.4. Ter programa de manutenção preventiva e corretiva das máquinas em serviço, conforme especificação
do fabricante.
6.5. Responsabilizar-se-á por toda e qualquer despesa que tiver de realizar para o fiel cumprimento do
contrato, inclusive as relativas a seguro, conservação, operação e manutenção preventiva e corretiva das
máquinas.
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6.6. Arcar com os ônus referente ao fornecimento dos serviços ora contratados, desde o pagamento de
encargos trabalhistas, comerciais, fiscais e previdenciários não transferindo para a contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem onerar o objeto do contrato;
6.7. Responder pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela
contratante.
6.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do contratante, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente;
6.9. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Rejeitar, no todo ou em partes, o fornecimento/execução em desacordo com o contrato;
7.2. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da apresentação da nota fiscal;
7.3. Fiscalizar e acompanhar os serviços durante a vigência do contrato.
8. DAS SANÇÕES
8.1. O não cumprimento das condições estipuladas neste termo ensejara a rescisão contratual, com as
consequências nele previstas, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93.
9. DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da contratação decorrente do edital caberá à Secretaria Municipal da Administração, que
determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
9.2. Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive
observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os serviços em desacordo com as
especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do serviço, dando ciência
de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
10. INFORMAÇÕES AOS LICITANTES
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10.1. Os licitantes poderão contatar com a Secretaria Municipal de Administração pelo telefone (75) 36292161, para dirimir dúvidas e prestar os esclarecimentos necessários quanto a execução dos serviços do
objeto a ser adquirido, bem como demais informações pertinentes.

Conceição do Almeida/Bahia, 10 de março de 2021.

Sandro Souza Uzêda Luna
Secretário Municipal de Infraestrutura
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
A
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o
fornecimento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021, conforme especificação
constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:
prazo de validade da proposta: ..... (....................) dias;
prazo para fornecimento:
..... (....................) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da planilha de
quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________ (
__________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
Razão Social: ______________________________;
CNPJ n.º:
______________________________;
Endereço Completo: ______________________________;
Fone: ______________________________;
Fax (se houver):
______________________________;
E-mail: ______________________________;
Conta Bancária/Agência/Banco: ______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo (do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO: A futura e eventual a contratação de empresa especializada de serviço de locação de maquinas para
atender as demandas do Município de Conceição do Almeida, conforme especificações constantes do Termo de
Referência e demais anexos do presente Edital.
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PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

1

2

3

4

5

6

ESPECIFICAÇÃO
CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADA BASCULANTE (TRUCK
TRAÇADA), CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 16M3
COM MOTORISTA E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.
ANO MÍNIMO 2010
CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (TRUCK), PESO
BRUTO MÍNIMO DE 12.000 KG OU MAIS COM
MOTORISTA E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. ANO
MÍNIMO 2010
RETROESCAVADEIRA 4X4, TRAÇADA EM PERFEITA
CONDIÇÃO DE USO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2009
(CINCO ANO DE USO) PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE
6.000 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA DE
4M, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 70HP,
TRANSMISSÃO COM NO MÍNIMO 04 (QUARTO) MARCHAS
A FRENTE E 04 (QUARTO) MARCHAS A RÉ, INCLUINDO
OPERADOR (CP).
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL
MÍNIMO DE 21.150 KG SOBRE ESTEIRA, MOTOR DE 4
CILINDROS TURBO, MÍNIMO DE 170 HP, REFRIGERADO A
ÁGUA, INJEÇÃO DIRETA, SISTEMA HIDRÁULICO DE
FLUXO VARIÁVEL, COM VAZÃO DE BOMBA MÍNIMA DE 2X
210 L/MIN. FREIO DE ESTACIONAMENTO, CAÇAMBA
CONVENCIONAL,
PROFUNDIDADE
DE
ESCAVAÇÃO
MÍNIMA DE 6,00M, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO MÍNIMO
DE 15.000 KGF., CABINE E MOTOR-BAIXO NÍVEL DE
RUÍDO; AQUECEDOR DE CABINE E DESEMBAÇADOR DE
VIDRO, AR CONDICIONADO DE FABRICA, LUZ INTERIOR,
TAPETE DE BORRACHA REMOVÍVEL, LIMPADOR DE
PARA-BRISA, LUZES DE TRABALHO MONTADAS NO
BRAÇO E NA CABINE, EQUIPADA COM PRÉ DISPOSIÇÃO
PARA
MARTELO
HIDRÁULICO.
COM
MOTORISTA
OPERADOR.
TRATOR ESTEIRA MODELO D51EX, GABINADA, EM
ÓTIMO
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
COM
MOTORISTA/OPERADOR.
LOCAÇÃO
MOTONIVELADORA
(PATROL)
COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 HP, CABINE E MOTORBAIXO NÍVEL DE RUÍDO; AQUECEDOR DE CABINE E
DESEMBAÇADOR DE VIDRO, AR CONDICIONADO DA
FABRICA COM NO MÁXIMO 10(DEZ) ANOS DE USO –
INCLUINDO OPERADOR

UNID.

QUANT.

DIARIA

300

DIARIA

600

H/S

4.000

H/S

1.000

H/S

300

H/S

1.000

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto
desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, tais como: pessoal, encargos
sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, e demais despesas
inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado,
estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
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Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da
Lei 10.520/02, do Decreto nº 10.024/2019, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital
do Pregão Eletrônico nº 001/2021.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
________________________, _____/____/____
LOCAL
DATA

_____________________________________
ASSINATURA

Observações:
1)A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a
execução do contrato.
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ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................,
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):
(...) não emprega menor de dezesseis anos.
(...) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021
MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................,
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e
constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil,
profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no
Cadastro

de

Pessoas

Físicas

do

Ministério

da

Fazenda,

sob

o

nº

.....,

residente

à

rua

..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto
ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na
modalidade de Pregão Eletrônico nº 001/2021, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante)para fins de participação no certame
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro,
que:
a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi ,no todo ou em parte, direta ou indiretamente ,informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação,por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
que não tentei,por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação antes da adjudicação do objeto;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da
abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que de tenho plenos poderes e
informações para firmá-la.

local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legada empresa).
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ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para os efeitos do tratamento
diferenciado da Lei Complementar nº 123/06 e para fins de participação no certame licitatório acima
identificado, declaramos:
(

) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição

de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art.3º da Lei
complementar nº123/06.
(

) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição

de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art.3º
da Lei complementar nº 123/06.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legada empresa).
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ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), em cumprimento do art. 49 da Lei
Federal nº8.666/93 e em face do quanto disposto no art.96 e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma,
declaramos:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
( ) exclusivamente para microempresa se empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar
nº123/06]
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na formado §1º do art.43
da Lei complementar nº123/06,a existência de restrição fiscal.

Local,

de

de20__.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legada empresa
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO

Nº.

.../

–

2021

TERMO

DE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS QUE
CELEBRAM
Conceição

ENTRE
do

SI

Almeida

O
E

MUNICÍPIO
A

DE

EMPRESA

....................
O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob o nº. 13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do
Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços, por intermédio do
seu Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor ADAILTON CAMPOS SOBRAL, brasileiro, maior, portador da
Cédula de Identidade nº. _____, CPF n°. _______, podendo ser encontrado na sede do município no
endereço supracitado, neste ato denominado, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a
Empresa ________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir
cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de
Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº
________________, doravante denominado CONTRATADA, de acordo com a representação legal que lhe
outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], com base no Edital do Pregão Eletrônico nº.
001/2021 e todas as disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem
celebrar o presente Contrato de Fornecimento, instruído no Processo Administrativo nº 163/2021, mediante
as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto para a futura e eventual a contratação de empresa especializada de
serviço de locação de maquinas para atender as demandas do Município de Conceição do Almeida,
conforme especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos do presente Edital, do
Pregão Eletrônico nº. 001/2021, cujos quantitativos, preço final, unitário e total constam na Proposta
Contratada, as quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação
ou transcrição.
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§1º. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §1o do art. 65 da
Lei federal nº 8.666/93.
§2º. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
§3º. É vedada a subcontratação total do objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da Contratada, não se
responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E VALOR DO CONTRATO
§ 1º. O valor global da contratação do objeto descrito na Cláusula Primeira é de R$ _____ (_____).
§ 2º. O Contratante pagará à Contratada os preços especificados na Proposta anexa a este instrumento, o
qual relaciona, por item, os serviços com os quantitativos, preços unitários e totais de cada item e o preço
total.
§ 3º. O valor a ser pago à Contratada corresponderá ao somatório dos preços totais de cada item, onde o
preço total de cada item deve corresponder ao preço unitário do respectivo item multiplicado pela
quantidade dos serviços que for efetivamente prestado e devidamente confirmado pela Fiscalização do
Contratante.
§ 4º. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com pessoal, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:
ENTIDADE
ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2037 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA
JURÍDICA

FONTE DE RECURSOS

00 -

11. SECRETARIA MUNIC. DE INF,TRANS.E SERV. PÚBLICOS
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Parágrafo Único - A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da
Prefeitura Municipal pela Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA QUARTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E
REVISÃO
O valor do Contrato poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base a variação do
Índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice que
legalmente vier a lhe substituir, sem prejuízo dos limites e demais dispositivos normativos aplicáveis à
espécie.
CLÁUSULA QUINTA– DO SERVIÇO
A Contratada deverá efetuar a entrega das máquinas no prazo estipulado pela administração, contados da
data de recebimento das respectivas notas de empenho e da Autorização de serviço.
As máquinas, objeto do presente Contrato, deverão ser entregues em Conceição do Almeida - Bahia, no
local indicado pela Secretaria Municipal de Administração, na Autorização de serviços.
Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 24 (vinte e
quatro) horas antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados
como inadimplemento contratual.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
O presente contrato vigorará da sua assinatura com validade de 12 (doze) meses, ou até que se encerre em
sua totalidade dos serviços prestados.
§ 1º Este contrato poderá ser prorrogado por interesse das partes observadas as disposições contidas no
artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
§ 2º A publicação resumida do instrumento deste contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial, será
providenciada pela Contratante até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
Cabe ao Contratante:
Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Serviços.
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Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações
posteriores.
Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência,
solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante
da CONTRATADA;
Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
fornecer à CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por liberar autorizações para
os serviços;
designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos
do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
I - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
II - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes
as especificações dos serviços.
IV - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13, 3 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
V - substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto com avarias ou
defeitos.
VI - comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
VII - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
VIII - indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
IX - Lançar na Nota Fiscal as especificações dos bens entregues de modo idêntico aqueles constantes da
Nota de Empenho.
X - Executar as entregas dos serviços conforme especificações e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
XI - Fornecer os serviços conforme especificações.
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XII - Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte até a entrega do objeto fornecido, sem ônus
adicional a Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida.
XIII - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, em conformidade com a Lei
8.666/1993.
XIV - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execução contratual, inclusive as obrigações relativas a pessoal, previdência social, impostos, encargos
sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas para
execução contratual.
XV - Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e na
Portaria n.º 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos à segurança e higiene do trabalho, bem como a
Legislação correlata em vigor a ser exigida.
XVI - Não transferir a outrem, por qualquer forma nem parcialmente as obrigações.
§ 1º - À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; Encargos fiscais e comerciais
resultantes desta contratação.
§ 2º - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o
objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
§ 3º - São expressamente vedadas à CONTRATADA:
a) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência
deste contrato;
b) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
Administração do CONTRATANTE;
c)

a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que
a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à CONTRATADA de total
responsabilidade na execução do contrato.
§1º. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei federal nº 8.666/93, sendo certo
que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou
entidade Contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para
todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
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§2º. Em caso de não conformidade na entrega do objeto o funcionário responsável dará ciência à
Contratadas irregularidades observadas, notificando a mesma a regularizar a entrega no prazo de 48
(quarenta e oito) horas a contar da data e hora do recebimento da notificação.
§3º. Durante a vigência deste contrato, o cumprimento do objeto será acompanhado e fiscalizado pela
Secretaria Municipal de Administração, pelo órgão de Controle Interno do Poder Executivo e demais órgãos
de controle.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei federal nº 8.666/93,
os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada
parcela.
§1º. As situações indicadas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.
§2º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da CONTRATADA.
§3º. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
§ 4º. A CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura relativa a execução do objeto, em 02 (duas) vias,
emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal, para fins de liquidação e pagamento,
acompanhada, das seguintes comprovações:
a) regularidade junto ao INSS-CND/ Receita Federal e Dívida Ativa da União;
b) regularidade junto ao FGTS-CRF;
c)

regularidade junto a fazenda Municipal;

d) regularidade junto a fazenda Estadual e Federal,
e) regularidade junto as relações trabalhistas através da CNDT.
§ 5º. A nota fiscal/fatura emitida deverá conter as seguintes informações:
a) total dos serviços prestados;
b) multiplicação da quantidade indicada na Ordem de Serviços pelo preço proposto na Licitação;
c)

a nota fiscal e o conhecimento do preposto da empresa levará o carimbo descrito “SUJEITO A
CONFERÊNCIA”

ficando a contratada responsável pela retirada das máquinas, às suas custas,

caso seja constatado divergências, vícios ou danos no equipamento na ocasião do recebimento
definitivo.
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§ 6º. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da operação
final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da
terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação
deverá ser efetuada no valor final por tipo de produto.
§ 7º. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) atestação de conformidade da execução do objeto;
b) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (CRF).
§ 8º. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota
fiscal/fatura será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a
mesma providencie as medidas saneadoras.
§ 9º. O Contratante não fica obrigado a tomar os serviços licitados na totalidade do valor e das quantidades
estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o serviço efetivamente prestado.
§ 10. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
§ 11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Contratante, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na
fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I=

I = 0,00016438

6/100
365

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse
do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
A Contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da execução integral do contrato.
§1º. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à
Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.
§2º. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do contrato que
vierem a acarretar prejuízos ao Município de Conceição do Almeida, sem exclusão da responsabilidade
criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
§3º. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual
até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.
b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual
superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação
da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.
c) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento) em caso de
reincidência.
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do
objeto ou rescisão contratual não motivada pela contratante.
§4º. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de
fornecedores do Município de Conceição do Almeida, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das
demais cominações legais.
§5º. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na lei.
§6º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda
desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida
garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada
o valor de qualquer multa porventura imposta.
§7º. A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei federal nº 8.666/93.
§1º. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
§2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93, sem
que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À
PROPOSTA
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta
do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
§ 1º - O presente contrato vincula-se aos termos:
a) do edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, constante do Processo Administrativo nº 163/2021.
b) da proposta vencedora da Contratada.
§ 2º. O presente contrato fundamenta-se na Lei federal nº 10.520/2002, Lei federal nº 8.666/93, Lei
Complementar nº 123/06, Decreto Municipal nº 027, de 06/04/2020 e demais legislações regentes da
matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As

questões

decorrentes

da

execução

deste

Instrumento,

que

não

possam

ser

dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas Foro da Comarca de Conceição do Almeida, Estado da
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes
das partes, Contratante e Contratada, e pelas testemunhas abaixo.
Conceição do Almeida - BA, .......... de ................. de 2021.
__________________________________
Contratante
XXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito

__________________________________
Contratante
XXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria Municipal de ........
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_________________________________
Contratada
Testemunha 01: _________________________

02: ______________________________
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021)

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Conceição Almeida - Bahia, no exercício das atribuições que lhe
confere o Decreto Municipal nº. 001/2021, de 14/01/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que
fará realizar no dia 24/03/2021, às 09:00h, na Sala das Sessões do Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard
Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, a sessão de abertura, julgamento e
classificação das propostas, conforme especificado no Edital de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº.
001/2021, utilizando como critério de julgamento o Menor Preço Por Item, tendo como objeto de licitação o
seguinte:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PEIXE E ARROZ, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, conforme especificações
constantes no edital e anexos, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de
Referência, obedecendo ao que dispõe a Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a
Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações.
Maiores informações sobre o Edital e seus anexos serão prestadas aos interessados no Departamento de
Licitações, situado no Paço Municipal até o dia 25/03/2021, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo endereço eletrônico
licitaalmeida2@gmail.com .
Conceição do Almeida – Bahia, 12 de março de 2021.

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 001/2021, de 14/01/2021)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº. 175/2021
Tipo: PRESENCIAL / MENOR PREÇO POR ITEM
I. Regência Legal
Lei n.º 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006 2013 e subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras
normas aplicáveis.
II. Órgãos Interessados
Secretaria de Desenvolvimento Social
III. Modalidade
IV. Processo Administrativo no.
o.
Pregão Presencial n 001/2021
175/2021
V. Tipo
Presencial

VI. Forma de Fornecimento
Conforme ordem de fornecimento.

VII. Critério de julgamento
MENOR PREÇO POR ITEM
VIII. Objeto
O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, ESTADO DA BAHIA, com sede à Praça Dr. Edgard Tupinambá,
s/n, Centro, nesta cidade, CEP 44.540-000, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PEIXE E ARROZ, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMÍLIAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA, DURANTE O
PERÍODO DA SEMANA SANTA, conforme especificações constantes no edital e anexos, de acordo com as
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, obedecendo ao que dispõe a Lei Federal Nº.
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações.
IX - Local e data para o credenciamento, recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e
Sessão de Julgamento:
Credenciamento: às 09:00 horas do dia 24/03/2021.
Abertura em Seção Pública: Prevista para às 09:15 horas do dia 24/03/2021.
LOCAL: Sala das Sessões – Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do
Almeida – Bahia, CEP 44.540-000
X. Da Dotação Orçamentária UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária: 02.2.008.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS
Atividade/Projeto: 08.244.004.2045 SERVIÇO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Código/Elemento: 3.3.9.0.32.00.0000 Material de Distribuição Gratuita.
FONTE: 00 – Recurso Próprio:

XI. Vigência do Contrato
Prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura, sujeito a renovação, nos termos da Lei 8.666/93.
XIII. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados pelo
Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, no Departamento de Licitações situado
no endereço supra citado, pelo Telefax (075) 3629 2161 ou pelo E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
XIV. Pregoeiro Oficial
Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial

(Decreto Municipal nº. 001/2021, de 14/01/2021)
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XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade pertinente à licitação,
conforme disposto nos respectivos atos constitutivos e no que consta no Cadastro de Inscrição da Receita Federal
do Brasil, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus
Anexos.
14.2. Em formação de consórcio;
14.3. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de
recuperação extrajudicial;
14.4. Em dissolução ou em liquidação;
14.5. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei
n° 8.666, de 1993;
14.6. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos
termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
14.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito
decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
14.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
14.9. Estrangeiras que não funcionem no País;
14.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
14.11. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
14.12. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os interessados
credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que
pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar 123/2006.
15.2. Para o julgamento das propostas, o Pregoeiro e Equipe de Apoio poderá utilizar-se de Assessoramento
Técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.
15.3. Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93,
ficando desautorizada a Comissão autenticar qualquer documentos das licitantes no ato de abertura da licitação.
15.4 Caso a licitante opte pela conferência dos documentos por servidor da Administração, deverá apresentar os
documentos originais e cópias à Comissão Permanente de Licitação até as 48 horas antes do dia da entrega dos
envelopes, mediante agendamento.
15.5 No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração proceder à verificação
dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos emitentes.
XVI - CREDENCIAMENTO
16.1. Para fins de credenciamento, a empresa participante deverá enviar um representante munido de documento
que o credencie à participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos
envelopes, identificar-se exibindo a cópia autenticada da Carteira de Identidade, bem como de documento que o
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indica a participar deste procedimento licitatório e que contenha autorização para responder por sua representada
(Licitante). A Credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e deverá vir acompanhada de cópia
autenticada de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de empresário. Cada credenciado poderá representar
apenas um licitante;
16.2. Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito Instrumento Público de
Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, outorgando, ao representante, poderes gerais para a
prática de todos os atos inerentes ao Pregão, especialmente para formular ofertas e lances de preços, em nome da
empresa representada. A procuração deverá vir acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, Contrato Social
ou Requerimento de empresário;
16.3. No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o subscritor da procuração
tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação de cópia autenticada do contrato social e/ou outro
documento constitutivo, devidamente registrado em cartório;
16.4. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia autenticada do estatuto,
contrato social ou Requerimento de empresário, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações, conjuntamente com o documento de identidade;
16.5. Os Documentos de Credenciamento e a declaração acima citados serão entregues a Pregoeira em mãos, fora
dos envelopes A - proposta de preços e B – Doc. de habilitação.
16.6.

Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.

XVII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
17.1.1 A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo representante
legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços (vide Modelo Anexo II), endereçada
ao Pregoeiro, com indicação dos elementos constantes dos itens III e VIII deste Edital, além da Razão Social da
empresa (modelo abaixo).
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
ENVELOPE A: PROPOSTA DE PREÇOS
MODALIDADE DA LICITAÇÃO/Nº.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021
SESSÃO DE ABERTURA: 24/03/2021
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00hs

17.1.2. A proposta de preços deverá estar em original, digitada apenas no anverso, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou
por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple
expressamente este poder.
17.1.3 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta
este último.
17.1.4. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do
objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis,
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administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
17.1.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de
pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento
das faturas.
17.1.6 A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no item X do
preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes, estender tal validade por prazo
superior.
17.1.7 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
17.1.8 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com
preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
17.1.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento ou
que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexequíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
17.1.10 A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares
em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
XVIII- HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B”
18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo, que poderá
ser apresentada: em cópia autenticada, em envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão
social, modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo o Pregoeiro, antes da
homologação, solicitar o documento original para verificação, na forma abaixo:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
ENVELOPE B: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO/Nº.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021
SESSÃO DE ABERTURA: 24/03/2021
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00hs

18.2. Para habilitação exigir-se-á dos interessados:
18.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais administradores nos respectivos
cargos.
18.2.2. Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável Legal da empresa;
18.2.3. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede. Apresentar em cópia autenticada;
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18.2.4. Cópia autenticada do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleições
de seus administradores. Apresentar em cópia autenticada;
18.2.4.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva, sempre em cópias autenticadas;
18.2.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
Apresentar em cópia autenticada;
18.2.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional
de Registro do Comércio – DNRC;
18.2.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. Apresentar em cópia autenticada;
18.2.8. Decreto de Autorização, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
18.3. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b)

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio da empresa pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual;

d)
e)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil/Procuradoria da Fazenda
Nacional;

f)

Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação
do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;

g)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e sua regularização, emitida pelo Poder Judiciário – Justiça do
Trabalho;

18.4. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos negativos;
18.5. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
18.6. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica,
ou de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa Física, conforme o caso. A data de expedição da
certidão deverá ser de até 30 (trinta) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitação;
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18.7. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Apresentar um ou mais Atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, que comprovem aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e
prazos com o objeto da licitação;
b) Alvará de Licença e Funcionamento.
18.8. Documentações e informações complementares:
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua
habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de
1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital;
18.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007;
18.9.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta,
examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
18.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ (MF) diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
18.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma;
18.12. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 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.
18.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
18.13.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento do momento em que o licitante for comunicado da
irregularidade existente, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
18.13.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá
a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a negativa do prazo de regularização e consequente inabilitação, sem prejuízo
das penalidades incidentes.
18.13.3. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração
quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho
devidamente justificados.
18.13.4. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação,
aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
18.13.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar
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os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, assegurando-se à micro empresas
e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
18.14. O Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão
registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances
verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para a habilitação; as
manifestações dos recursos interpostos e demais ocorrências relevantes, devendo ser assinada por todos os
presentes.
XIX– PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
19.1.FASE INICIAL
19.1.2. A partir do horário previsto neste Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das
propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital;
19.1.3 Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
19.1.4 A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre
em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
19.1.5 O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas, bem
como a regularidade das mesmas.
19.1.5.1 Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do bem, o pregoeiro fixará
prazo para sua realização, devendo ser notificados todos os participantes, ficando esclarecido que a
desconformidade e incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificações do instrumento convocatório
implicará na desclassificação da proposta e que a não apresentação será reputada desistência, com as
consequências estabelecidas em lei.
19.1.6 O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que tenham
apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.
19.1.7 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o máximo de 03 (três), para
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
19.1.8 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em condições
de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.1.9 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter
preço melhor.
19.1.10 Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e
estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
19.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
19.2.1 Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com o
autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais
cobertura da oferta de menor valor.
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19.2.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante
da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das
propostas.
19.2.3 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço
e o valor estimado para a contratação.
19.2.4 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade
de todas as propostas classificadas, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
19.2.5 Em caso de empate, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido, nos termos que se seguem:
19.2.5.1 Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
19.2.5.2 Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado.
19.2.5.2.1 O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam presentes
na sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão.
19.2.6 Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
19.2.7 Sendo aceitáveis as propostas, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope
contendo a documentação de todas as proponentes, confirmando as suas condições de habilitação.
19.2.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.
19.2.9 Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do
proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
19.2.10 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante.
19.2.11 O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão
registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances
verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os recursos
interpostos e demais ocorrências relevantes.
19.2.12 A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
19.2.13 Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi
ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.
19.2.14 Serão registrados em Ata todos os preços propostos pelos licitantes habilitados, de acordo com a ordem de
classificação obtida, em conformidade com o tipo de licitação definido neste edital, desde que atenda a todos os
requisitos exigidos para o pleno atendimento às condições deste instrumento, podendo ser registrados vários preços
para o mesmo material ou serviço, sendo obrigatória a publicação apenas do primeiro, nos termos do Decreto
Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, publicado no Diário Oficial do Município em 23.04.2013.
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19.2.15 Na hipótese de cotação inferior à quantidade demandada, serão registrados em Ata os preços de todos os
licitantes classificados e publicados na imprensa Oficial do Município, até que seja atingido o total licitado dos
produtos ou serviços em função da capacidade de fornecimento ou da realização dos serviços.
19.2.16 Em nenhuma hipótese os preços cotados que se apresentarem superiores aos de mercado serão
registrados.
XX - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
20.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
20.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
20.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
20.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro importará a
decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
20.6. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis a instrução e o
encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
20.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o
recurso.
20.8.O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
20.9.O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
20.10. Os recursos deverão ser entregues no referido endereço, Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição
do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000.

XXI – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora,
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
21.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente interpostos e
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante
vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
21.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XXII – DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
22.1 O beneficiário do registro será convocado para assinar o respectivo contrato no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, prorrogável por igual período, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente, nos termos do §1º, §2º, §3º e §4º do art. 15, a aplicação de
multa prevista no art. 86, e a suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, nos termos do art. 81, combinado com o art. 86 do mesmo diploma.
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22.1.1 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
22.1.2 A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente a definida no art. 86, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas
e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
22.1.3 Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
22.2 Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante
todo o prazo de validade do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
22.3. Na hipótese do fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente (AFM), no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar os demais licitantes
que tenham os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a contratação do
fornecimento pelos preços apresentados pelo primeiro colocado.
22.4 Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo primeiro
colocado, a Administração poderá contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço
por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser
comprovado nos autos.
22.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da
empresa ou mandatário com poderes expressos.
22.6. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições constantes no termo contratual, os acréscimos
ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada item registrado.
22.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for
o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
XXIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
23.1. O pagamento devido à contratada será efetuado através de crédito em conta corrente, no prazo de até o
décimo dia útil, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o
recebimento definitivo do objeto licitado.
23.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
XXIV- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTAMENTO
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24.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
24.2 A revisão de preços poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa da
Administração, nos termos da legislação vigente, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve os preços contratados, devendo o órgão competente promover as necessárias
modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
24.3 A alteração ou revisão de preços não implica em reajuste dos preços dos contratos, a qual dependerá de
requerimento formal do interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
XXV - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
25.1 Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei
Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não
eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
25.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou
entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
25.3. O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada.
XXVI- PENALIDADES
26.1 Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 e 90 da Lei Federal 8.666/93, sujeitandose o infrator às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
26.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à
multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de
recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro
de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
26.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
26.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso,
sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à
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Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta.
26.2.3 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
26.3 Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa
autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
26.4 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
26.5 O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I - não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
II - injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de
Preços;
III - o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, decorrente do Registro
de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
XXVII. RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO
27.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e respectivas alterações.
27.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos
incisos do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
27.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja culpa da
contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
27.4 Em consonância com o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das
condições do mercado.
27.5 Os preços praticados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas
seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
27.5.1. A comunicação do cancelamento do contrato nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito,
juntando-se o comprovante nos autos que deram origem.
27.5.2. Na hipótese prevista no item 27.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá proceder
à negociação com a contratada, visando à revisão para a redução do preço praticado a fim de compatibilizá-lo com
os praticados no mercado.
27.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço da contratada, a comunicação será feita mediante publicação
na Imprensa Oficial do Município, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
27.6. A contratada poderá solicitar o cancelamento do contrato, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou
definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
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27.6.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o solicitante fica
obrigado a garantir o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, sendo que este prazo poderá ser prorrogado,
caso haja necessidade de diligência para complementar a análise do pleito.
XXVIII. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art.49 da Lei Federal nº 8.666/93.
XXIX. IMPUGNAÇÕES
29.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, no referido endereço
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000, cabendo ao pregoeiro decidir

sobre a petição no prazo de um (1) dia útil.
29.2 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
XXX. DISPOSIÇÕES FINAIS
30.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o pregoeiro, se necessário,
modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
30.2 O pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento
ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
30.3 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
30.4 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor.
30.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Conceição
do Almeida, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
30.6. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I. Termo de Referência;
Anexo II. Modelo de Proposta Comercial de Preços.
Anexo III. Modelo de Credenciamento / Procuração;
Anexo IV. Declarações;
Anexo V. Minuta do Contrato.
Conceição do Almeida – Bahia, 12 de março de 2021.

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial

(Decreto Municipal nº. 001/2021, de 14/01/2021)
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

Objeto:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PEIXE E ARROZ, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA,
DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA JUSTIFICTIVA
O presente município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com respaldo da Lei Municipal
de 23 de Março de 2010, nº 439/2010, que instituiu o Programa Social do Município de Conceição do Almeida-BA,
e autoriza a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a comprar e,
posteriormente, doar gêneros alimentícios durante o período da semana Santa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas que custearão a presente compra, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12 Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
ATIVIDADE/PROJETO: 2045 – Serviço de Concessão de Benefícios Eventuais
CÓDIGO/ELEMENTO: 3.3.9.0.32.00.0000 – Material de Distribuição Gratuita.
FONTE: 00 – Recurso Próprio
2.

Local de Entrega/Fornecimento/Execução:

2.1. A empresa vencedora deverá entregar a mercadoria em local a ser especificado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, no ato da expedição da Autorização de Fornecimento de Mercadoria, nos dias: 01/04/2021
a e 02/04/2021, das 08:30h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h;
2.2. Os produtos, de que trata o presente termo, serão recebidos:
2.2.1. provisoriamente, pelo responsável da respectiva Secretaria, sendo lavrado Termo de Recebimento Provisório,
em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório, após
certificado de que os produtos foram entregues de acordo com o solicitado, em perfeitas condições, quando será
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
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2.2.3. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste termo, bem
como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo
ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.2.4. Ocorrendo rejeição da mercadoria, a Contratada deverá substituí-lo imediatamente, assim que for
comunicado da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de não o fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
2.2.5. Ainda que os produtos

sejam

recebidos

em

caráter

definitivo,

subsistirá,

na

forma

da

Lei,

a

responsabilidade da empresa vencedora pela validade, qualidade e segurança dos mesmos.
2.2.6. As mercadorias deverão ser entregues na sua totalidade.
2.2.6. Fornecer 02(dois) caminhões frigoríficos para a conservação dos produtos a serem entregues.
2.2.7. Os caminhões frigoríficos ficarão a disposição no dia 01/04/2021, a partir das 08:00h até o término da
distribuição dos peixes, dia 02/04/2021, em local indicado.
2.2.8. O local de distribuição deverá ser indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ficando a
CONTRATADA obrigada a disponibilizar os 01 (um) caminhão frigorífico, devidamente carregado com os peixes
adquiridos, a partir das 05:00h da manhã do dia de início da distribuição, permanecendo até o seu término, no dia
02/04/2021.
2.2.9. Todas as despesas relacionadas aos motoristas dos caminhões frigoríficos serão de responsabilidade da
CONTRATADA.
2.2.10. Fornecer os gêneros alimentícios em embalagem transparente e resistente, até o limite máximo do dia
02/04/2021.
3.

Especificação / Detalhamento:

ITEM

ESPECIFICAÇÕES
PEIXE, TIPO CORVINA, INTEIROS, CONGELADO, PESANDO ENTRE 1 KG
E 2 KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DA VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE
ACORDO COMO AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DIPOA Nº. 304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA
ANVISA Nº. 105 DE 19/05/99 (EMBALADO CAIXA DE 20 KG).
ARROZ BRANCO, TIPO 1. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E DE ACORDO COM
AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.

1.

2.

4.

UND

QUANT

TONELADA

13

KG

6.500

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Fornecer o objeto contratual imediatamente, independente de dia da semana e horário, conforme
especificações constantes na planilha descrita no item 3.0;
4.2. Prestar esclarecimentos sempre que solicitado e atender corrigindo de imediato as reclamações pertinentes ao
fornecimento;
4.3. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, de fornecimento dos bens, transportes, impostos, taxas,
encargos, seguros e outros decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao Município;
4.4. Substituir imediatamente a suas expensas o objeto fornecido em desacordo com as especificações;
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4.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, até a entrega do objeto conforme especificações constantes na Ordem de Fornecimento;
4.6. Prestar, sempre que solicitado pelo Município, esclarecimentos durante o período de fornecimento do Objeto;
4.7. Aceitar nas mesmas condições acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25 % (vinte e cinco
por cento), nos quantitativos inicialmente contratados;
4.8. Manter-se durante todo o período de fornecimento do objeto em compatibilidade com as obrigações assumidas,
mantendo-se em dias como todos os tributos devidos;
5.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado através de servidores Especialmente
designados;
5.2. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os produtos
dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência;
5.3. Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao material solicitado;
5.4. Encaminhar a nota de empenho para a contratada;
5.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos
estabelecidos.
6.0 DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
6.1. A fiscalização da execução será exercida por um representante do CONTRATANTE, neste ato denominado
FISCAL, devidamente credenciado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ao qual competirá
acompanhar o cumprimento do contrato, desde o ato da assinatura até o prazo final, a quem competirá dirimir as
dúvidas que surgirem neste curso, inclusive acompanhar a entrega da mercadoria e o respectivo pagamento e de
tudo dará ciência ao credenciante, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93, e legislação complementar.
7.

Pagamento

8.1. O pagamento da operação será efetuado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, mediante emissão da
respectiva fatura/nota fiscal (inclusive eletrônica) ou congênere legal, após atestação das mercadorias recebidas,
realizada em conjunto por representantes das partes, no prazo de até 10 (dez) após a atestação do recebimento da
mercadoria.
8.2. Ao município reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto licitado estiver em
desacordo com a especificação exigida, proposta e aceita.

Thasla Vanessa Rodrigues de Souza
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS
À
Comissão Central e Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº. 001/2021
Prezados Senhores,
Em atendimento ao Edital do Pregão Presencial n°. 004/2020 SRP, pelo Sistema de Registro de Preços - Prefeitura Municipal
de Conceição do Almeida - Bahia, apresentamos nossa Proposta de Preços para a licitação em referência, tendo como objeto
a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PEIXE E ARROZ, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMÍLIAS
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA, DURANTE O PERÍODO
DA SEMANA SANTA, conforme especificações técnicas do Anexo I, para atender as necessidades deste município, objeto do
referido processo licitatório, conforme abaixo especificado:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: ()
BANCO: ()
NOME:
RG Nº.:
EDEREÇO:
CARGO/FUNÇÃO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CEL: ()
E-MAIL:
AGÊNCIA Nº.:
CONTA CORRENTE Nº:
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
ÓRGÃO EXPEDIDOR:

CPF:

ITEM

ESPECIFICAÇÕES

UNID.

QUANT.

1

PEIXE, TIPO CORVINA, INTEIROS, CONGELADO, PESANDO
ENTRE 1 KG E 2 KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DA VALIDADE, MARCAS E
CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COMO AS PORTARIAS DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº. 304 DE 22/04/96 E
N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº. 105 DE
19/05/99 (EMBALADO CAIXA DE 20 KG).

TONELADA

13

2.

ARROZ BRANCO, TIPO 1. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG,
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO , PRAZO DE VALIDADE,
PESO LIQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU
RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.

KG

6.500

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

PREÇOS
MARCA

UNITÁRIO

TOTAL

R$

Preço total da proposta R$ _____________________ (POR EXTENSO)
1. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
2. Prazo de entrega: A entrega será feita entre os dias 01/04/2021 e 02/04/2021, mediante Autorização de Fornecimento expedida
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Conceição do Almeida – Bahia.
3. Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, taxas de administração, transporte, serviços e encargos sociais.
Local e data
Diretor ou representante legal – Identidade
Nome legível/Carimbo da empresa
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ANEXO III
CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº. 001/2021

Prezados Senhor,

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o
Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem
confiro amplos poderes para junto à Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, praticar todos os
atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº. 001/2021,
conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços
e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.
(Município sede da empresa), __ de__________ de ______.
_____________________________________________________

Nome legível/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Função)
Doc. de Identidade nº._____
CPF nº. _____
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO

Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº. 001/2021
Prezados Senhor,

A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por intermédio de
seu responsável legal _______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e CPF
nº_____________, DECLARA QUE:
De acordo com o disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº. 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:
Sim ( )

Não ( )

Que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.
Igualmente, declara que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,
deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração
Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação
referenciada.
Declara também que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena
concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
Que se enquadra no Art. 34 d Lei 11.488/2007 e atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º (microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa):
Sim ( )

Não ( )

 Que a proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, foi elaborada de maneira
independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 001/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
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Que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº

001/2021, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 001/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, quanto a participar ou não da referida licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, não será, no

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, não foi, no

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura
Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, antes da abertura oficial das propostas;


Que a empresa não possui no seu quadro societário pessoas que tenham vínculo de forma direta ou indireta

com o município, a exemplo de cargo de confiança (cargo comissionado), contrato temporário de prestação de
serviços ou servidor efetivo; e


Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.


Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


Que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e

dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação
em que se encontra para a realização do fornecimento a que se refere o PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.
Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações
acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como também implicará na
desclassificação do presente certame.

(Município sede da empresa), __ de__________ de ______.
_____________________________________________________

Nome legível/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Função)
Doc. de Identidade nº._____
CPF nº. _____
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ANEXO V

CONTRATO PARA FORNECIEMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Nº.: XXX/XXXX
CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA E A EMPRESA
________________________.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
CONTRATANTE: De um lado, na qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDABA – PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº
13.695.028/00011-32, com sede na Praça Dr. Edgar Tupinambá, s/n – Centro, Conceição do Almeida – Ba, CEP
44.540-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. ADAILTON CAMPOS SOBRAL, Cédula de
Identidade nº. _______, CPF: _________, residente e domiciliado nesta cidade, podendo também ser encontrado
no endereço supracitado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA: Do outro lado a empresa XXXXXXXXXX, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ (MF)
sob

o

nº.

XXXXXXXX

com

sede

na

______________________,

neste

ato

representada

por

___________________________, Cédula de Identidade nº_______, CPF nº. ________, podendo também ser
encontrada no endereço supracitado, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
Cláusula Prévia:

As partes firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da licitação na modalidade de Pregão
Presencial nº. 001/2021, homologado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal, em 03/04/2017, Processo Administrativo
nº. 175/2021, sujeitando-se os contratantes a Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/06, pelo Edital da licitação em referência, seus anexos, no que
couber, e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. A presente contratação tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PEIXE E ARROZ,
VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, conforme
Proposta Comercial de Preços apresentadas pela mesma em Processo Formal de Licitação, Modalidade Pregão
Presencial nº. 001/2021, que juntamente com o Edital se constituem em parte integrante e indissolúvel deste
contrato, independente de transcrição.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. O presente termo terá o seu prazo de vigência de 60 (sessenta) dias, com o seu início a partir da data de sua
assinatura, ou seja, dia XX/XX/XXXX e terá seu fim no dia XX/XX/XXXX, ou quando da expiração dos quantitativos
acima referenciados, o que ocorrer primeiro, podendo ser alterado, renovado ou rescindido, nas formas da lei e se
assim for conveniente para os interesses da administração.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO
Além das cláusulas constantes no Edital, o fornecimento será feito seguindo as seguintes recomendações:
2.1. A empresa vencedora deverá entregar a mercadoria em local a ser especificado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, no ato da expedição da Autorização de Fornecimento de Mercadoria, nos dias: 01/04/2021
a e 02/04/2021, das 08:30h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h;
3.2. Os produtos, de que trata o presente termo, serão recebidos:
3.2.1. provisoriamente, pelo responsável da respectiva Secretaria, sendo lavrado Termo de Recebimento Provisório,
em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
3.2.2. definitivamente, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório, após
certificado de que os produtos foram entregues de acordo com o solicitado, em perfeitas condições, quando será
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
3.2.3. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste termo, bem
como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo
ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
3.2.4. Ocorrendo rejeição da mercadoria, a CONTRATADA deverá substituí-lo imediatamente, assim que for
comunicado da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de não o fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
3.2.5. Ainda que os produtos

sejam

recebidos

em

caráter

definitivo,

subsistirá,

na

forma

da

Lei,

a

responsabilidade da empresa vencedora pela validade, qualidade e segurança dos mesmos.
3.2.6. As mercadorias deverão ser entregues na sua totalidade.
3.2.6. Fornecer 02(dois) caminhões frigoríficos para a conservação dos produtos a serem entregues.
3.2.7. Os caminhões frigoríficos ficarão a disposição no dia 01/04/2021, a partir das 08:00h até o término da
distribuição dos peixes, dia 02/04/2021, em local indicado.
3.2.8. O local de distribuição deverá ser indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ficando a
CONTRATADA obrigada a disponibilizar os 01 (um) caminhão frigorífico, devidamente carregado com os peixes
adquiridos, a partir das 05:00h da manhã do dia de início da distribuição, permanecendo até o seu término, no dia
02/04/2021.
3.2.9. Todas as despesas relacionadas aos motoristas dos caminhões frigoríficos serão de responsabilidade da
CONTRATADA.
3.2.10. Fornecer os gêneros alimentícios em embalagem transparente e resistente, até o limite máximo do dia
02/04/2021.
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3.2.11. Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte do CONTRATANTE ou que não possam ser
considerados como responsabilidade da CONTRATADA, não serão considerados para efeito de contagem do
prazo máximo para a entrega dos produtos, objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO
4.1.

Como condição para a manutenção deste contrato, a CONTRATADA deverá manter, durante todo o período

de vigência todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
4.2. A CONTRATADA presta garantia para que os produtos sejam entregues conforme as normas legais, de acordo
com os limites de tolerância estipulados pelos órgãos oficiais de fiscalização, no que couber;
4.3. A CONTRATADA entregará os demais produtos solicitados no prazo estabelecido e será feito de forma
imediata, de acordo com a necessidade do Município, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou
que impossibilite assumir o estabelecido;
4.4. A CONTRATADA disponibilizará os produtos através da AFM (Autorização de Fornecimento de Mercadoria),
imediatamente, de acordo com os critérios previstos no ato convocatório.
4.5. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, encaminhará à CONTRATADA, por escrito, através de
Autorização de Fornecimento de Material – AFM, e dentro do prazo de validade deste contrato, os produtos licitados
de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Anexo I deste termo.
4.6. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar este termo, ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente AFM, quando do seu recebimento, a Administração poderá chamar os demais licitantes que tenham os
seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a convocação do fornecimento dos
produtos registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei
Federal 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.
4.7. Este contrato estará sujeito às regras previstas na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, inclusive quanto ao prazo de
vigência.
4.7.1. A alteração ou revisão de preços não implica em reajuste da proposta apresentada no Pregão
Presencial nº. 001/2021, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando visar recompor o
preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro dos preços apresentados, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar
recompor o preço que se tornou excessivo.
4.7.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições constantes na Ata de Registro de Preço,
os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade licitada para cada item registrado.
4.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes pactuantes.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5. São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis,
as obrigações que se seguem:
5.1. Cumprir este Contrato com fidelidade e pontualidade;
5.2. Prestar garantia para que os produtos sejam fornecidos de acordo com as leis e normas existentes no pais;
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5.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nos quantitativos das compras em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Art. 65, I, § 1º
da Lei 8.666/93 e suas alterações), vedada a sua atualização monetária;
5.4. Responder, ainda, por todo e quaisquer danos materiais ou pessoais causados por si própria ou por seus
empregados no ato do fornecimento dos produtos, ao CONTRATANTE, ou a terceiros, independente de culpa ou
dolo, providenciando a correspondente indenização.
5.5. A CONTRATADA entregará os produtos em conformidade com este termo e demais normatizações do Edital
do respectivo pregão;
5.6. Cumprir com os prazos de fornecimento especificados neste termo;
5.7. Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente;
5.8. Submeter-se à fiscalização do CONTRATANTE, através do setor competente, que acompanhará as entregas,
orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento
das condições pactuadas;
5.9. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, as normas do
CONTRATANTE;
5.10. As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais
que regem a execução do objeto do presente Termo serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo,
se for o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
5.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
5.12. Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações
pertinentes.
5.13. Emitir documento fiscal no qual deverá constar, obrigatoriamente: o mês de referência, a secretaria
correspondente; relatório contendo os números das placas dos veículos, produto fornecido, quantidade fornecida,
o valor unitário e o valor total, para efeito de comprovação do preço cobrado, e consequente, elaboração da Nota
Fiscal/Fatura.
5.14. Fornecer, sempre que solicitada pelo CONTRATANTE, as informações necessárias ao bom e fiel cumprimento
das cláusulas contratuais, em especial quanto à entrega e qualidade dos produtos licitados.
5.15. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação exigidas na licitação.
5.16. A CONTRATADA arcará, única e exclusivamente, com todos e quaisquer tributos, bem como, licenças,
alvarás e ônus de natureza Federal, Estadual e Municipal decorrentes da celebração deste Contrato.
5.17. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento, nos termos da legislação vigente e exigências contidas
no Edital e seu Termo de referência, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos; quando for o
caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas do
CONTRATANTE;
5.18. Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos produtos, sem a prévia autorização e anuência do
CONTRATANTE;
5.19. O CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar os produtos entregues que não satisfaça aos padrões
especificados;
5.20. Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste Termo de Referência;
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5.21. Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do fornecimento dos produtos
que não atenda ao especificado;
5.22. Quando for o caso, comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade verificada, inclusive
de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
5.23. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento, seja por
vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. São de exclusiva conta e responsabilidade do CONTRATANTE, além das previstas em lei e nas normas
aplicáveis, as obrigações que se seguem:
6.2. Pagar fielmente à CONTRATADA de acordo com a Cláusula Sétima;
6.3. Adquirir os produtos mediante Solicitação de Fornecimento expressamente por escrito, emitida por autoridade
das Secretarias competentes;
6.4. Aceitar Notas Fiscais/Faturas até o último dia útil de cada mês do período, vedada a rejeição das mesmas após
a atestação e aceitação do fornecimento.
6.5. Conferir o fornecimento dos produtos licitados, embora a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável
pelo fornecimento nas condições especificadas.
6.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação das respectivas notas fiscais/faturas,
devidamente discriminadas e atestadas pelo setor próprio, por meio de crédito em conta corrente bancária;
6.7. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências previstas neste Termo;
6.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
6.9. Proporcionar à CONTRATADA as condições para que possa fornecer os produtos licitados dentro das normas
estabelecidas.
6.10. Exercer a fiscalização da execução do objeto através da Secretaria de Administração, Planejamento e
Finanças, na forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/93;
6.11. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas nos produtos;
6.12. Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto deste termo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR / FORMA DE PAGAMENTO
7.1. DO VALOR
6.1.1. Para efeito de empenho das despesas com o objeto deste contrato, o valor está estimado em R$ _______
(______________________), tendo em vista os preços constantes da Proposta de Preços apresentada no
Processo Formal de Licitação Pregão Presencial nº. 001/2021, cujos quantitativos e preços especificamos no
Anexo I deste termo.
7.2. PARÁGRAFO TERCEIRO - DO PAGAMENTO
7.2.1. O pagamento será efetuado até o décimo dia útil do mês subsequente ao fornecimento, de acordo com o
cronograma de pagamentos estipulado pela prefeitura, após a aferição das Autorizações de Fornecimentos
expedidas pelas secretarias competentes, mediante emissão de Nota Fiscal/Fatura, não sendo tolerados atrasos
de pagamento, salvo por fatos supervenientes devidamente justificados, que venham a comprometer o bom
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andamento e a integridade das finanças públicas. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas, ficam condicionados ao
cumprimento dos critérios de recebimento das mesmas.
7.2.2. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá protocolar na secretaria competente as Notas
Fiscais/Faturas, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao mês de referência, especificando o produto solicitado
e seus correspondentes valores em moeda corrente nacional, devendo estar formalmente atestada pelo setor
competente.
CLAUSULA OITAVA – DAS GARANTIAS
9.1. As garantias sobre a qualidade dos combustíveis são as de praxe oferecidas pelos fornecedores, ficando sobre
a CONTRATADA a responsabilidade de eventuais impurezas ocorridos nos mesmos, conforme especificado na
alínea 5.2 da Cláusula Quinta;
9.2. As partes se comprometem a informar através de relatório, devidamente assinado, sobre problemas eventuais
observados, existentes e regularizados quando da vigência do presente Contrato.
CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / DA NOTA DE EMPENHO
9.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrá à conta das seguinte Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 02.2.008.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS
Atividade/Projeto: 08.244.004.2045 SERVIÇO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Código/Elemento: 3.3.9.0.32.00.0000 Material de Distribuição Gratuita.
FONTE: 00 – Recurso Próprio
9.2. Será emitida Nota de Empenho Ordinária, à conta das dotações orçamentárias especificadas nesta cláusula,
para atender as despesas inerentes à execução deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE
10.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão interessado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. À CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a saber:
11.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93, sujeitandose os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a prévia
e ampla defesa em processo administrativo.
11.3. A inexecução deste contrato, inclusive por atraso injustificado na sua execução, sujeitará a CONTRATADA à
multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,

II -

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

inclusive no de recusa do adjudicatário em acatar a AFM;
não realizado;
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III -

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

A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente este contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
11.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos a serem efetuados.
11.4.1. Se o valor da multa exceder ao valor das obrigações do Município para com a CONTRATADA, além da
perda deste, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
11.4.2. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à CONTRATADA, o valor de qualquer multa porventura imposta.
11.4.3. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.5. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei Federal 8.666/93.
11.6. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
11.7. O presente contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantida
prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I - não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou deste contrato;
II - injustificadamente, a CONTRTADA deixar de firmar o contrato decorrente da respectiva licitação;
III - a CONTRATADA der causa à rescisão administrativa deste termo, por um dos motivos elencados nos
incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO, ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO
12.2. DA RESCISÃO
12.2.1. Inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, Art. 77, da Lei 8.666/93 e suas alterações;
12.2.2. Inadimplência de uma das partes, ou no caso de uma delas ensejar em falta ao que aqui foi pactuado, de
tal forma que não subsistam condições para a manutenção do mesmo.
12.2.3. Superveniência de fatos que impeçam ou tornem inconvenientes o prosseguimento de sua execução, desde
que devidamente fundamentado.
12.2.4. As partes poderão rescindir este contrato de forma amigável, sem nenhum ônus para as mesmas, desde
que precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
Infringência de qualquer disposição prevista na Legislação Federal específica para realização de Contratos
Administrativos.
12.3. DA ALTERAÇÃO / PRORROGAÇÃO
12.3.1 As partes poderão, também alterar este instrumento de contrato, através de Termo Aditivo a ele, onde se
observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto (vide Art. 65 e seus incisos da Lei
8666/93), assim como prorroga-lo por igual período, quando do seu vencimento, ao limite permitido por lei,
justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE
13.1. Fica expressamente vedada a empresa contratada a transferência de responsabilidade do fornecimento do
objeto contratual do Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 001/2021 – Processo Administrativo nº.
175/2021, e deste termo, a qualquer outra empresa, no seu todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO TERMO ORIGINAL
14.1. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do, de 2000, da Lei nº
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de
1993, sendo parte integrante e insolúvel do Processo Administrativo nº. 175/2021 e Processo Licitatório
Modalidade Pregão Presencial nº. 001/2021, publicado nas formas da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Conceição do Almeida - Bahia – Ba, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao cumprimento do instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou se torne.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor,
para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual, depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas
a tudo presentes, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.
Conceição do Almeida – Bahia, ____ de ___________ de ________.
________________________________________
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – PREFEITURA MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral – Prefeito
CONTRATANTE
______________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
_____________________________________
TESTEMUNHA
CPF:
________________________________________
TESTEMUNHA
CPF:
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Conceição Almeida - Bahia, no exercício das atribuições que lhe
confere o Decreto Municipal nº. 002/2021, de 14/01/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que
fará realizar no dia 29/03/2021, às 08:30h (horário de Brasília), processo licitatório na Modalidade Pregão
Eletrônico nº. 002/2021 SRP, pelo Sistema de Registro de Preços, utilizando como critério de julgamento o Menor
Preço Global, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº. 861607), conforme especificado no
Edital, tendo como objeto de licitação o seguinte:
OBJETO: SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE
OXIGÊNIO MEDICINAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA/FMS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.
Edital completo para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº.

861607) e http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail licitaalmeida2@gmail.com.

Conceição do Almeida – Bahia, 12 de março de 2021.

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 002/2021, de 14/01/2021)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2021
Tipo: PRESENCIAL / MENOR PREÇO GLOBAL
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei n.º 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Municipal nº 027/2020 (06/04/2020), da Lei
Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013 e subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993
e de outras normas aplicáveis.
II. ÓRGÃOS INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

III. MODALIDADE
Pregão Eletrônico no. 002/2021 SRP

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
183/2021

V. TIPO

VI. FORMA DE FORNECIMENTO

ELETRÔNICO
VII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.

MENOR PREÇO GLOBAL
VIII. OBJETO
O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, ESTADO DA BAHIA – PREFEITURA MUNICIPAL, com sede
à Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, nesta cidade, CEP 44.540-000, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, para a SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE
OXIGÊNIO MEDICINAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA/FMS, conforme especificações e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência deste edital, de acordo com as normas, condições e especificações
estabelecidas, obedecendo ao que dispõe a Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente
a Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e do Decreto Municipal nº. 211/2013,
de 01/03/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Conceição do Almeida
– Bahia. conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
IX - LOCAL E DATA PARA O CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E
SESSÃO DE JULGAMENTO:
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: ÀS 08H:30MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 29/03/2021.
INÍCIO DA SEÇÃO: PREVISTA PARA ÀS 09H:00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 29/03/2021.
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
X. DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
02.3.005.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
XI. FORMA DE ENTREGA

Imediata
XII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO SERÃO
PRESTADOS PELO PREGOEIRO OFICIAL E SUA EQUIPE DE APOIO, DIARIAMENTE, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS, NO DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES SITUADO NO ENDEREÇO SUPRA CITADO, PELO TELEFAX (075) 3629 2161 OU PELO E-MAIL:
LICITAALMEIDA2@GMAIL.COM
XIII. PREGOEIRO OFICIAL
Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 002/2021, de 14/01/2021)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2021
Tipo: PRESENCIAL / MENOR PREÇO GLOBAL
O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, através deste Pregoeiro, designado pelo Decreto nº 002/2021,
de 14 de janeiro de 2021, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 027/2020 (06/04/2020), Decreto Municipal nº.
211/2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito deste município, da Lei
Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto
deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, mediante as condições estabelecidas
neste Edital.
DA SESSÃO PÚLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DATA: 29 DE MARÇO DE 2021
HORÁRIO ABERTURA: 08h30min (Horário de Brasília)
HORÁRIO SESSÃO: 09h00min (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
Nº Licitação: 861607
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global
MODO DE DISPUTA: Aberto
I - DO OBJETO
1. A presente licitação tem como objeto SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAIS E
FUTURAS AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA –
BAHIA/FMS, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2. A despesa com a execução do objeto desta licitação em valor estimado ou valor máximo aceitável está
protegido pelo sigilo do orçamento conforme art. 15, §1º do Decreto Federal nº 10.024/2019, cuja
especificação está expressa no Termo de Referência deste Edital.
III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Município de
Conceição do Almeida/BA e perante o sistema eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio
www.licitacoes-e.com.br.
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1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave
de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Sistema de Licitações, onde também deverão informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura
Municipal de Conceição do Almeida/BA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
3. Não poderão participar deste Pregão:
3.3.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
3.3.2. Excepciona-se o disposto acima, nos casos em que tais sociedades apresentem autorização específica
dos sócios para contratar com a Administração objeto diverso do previsto no contrato social ou estatuto;
3.3.3. A autorização da assembleia deverá observar as regras de convocação e de quórum para instauração e
deliberação previstas em lei para cada tipo de sociedade;
3.3.4. Para fins de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da assembleia ou o documento
equivalente;
4.

Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal, previstos na

Lei Complementar nº. 101/00;
5.

Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;

6.

Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas

temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (art. 87, III,
da Lei nº 8.666/93);
7.

Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98;

8.

Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem

os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
9.

Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial.

Sem o prejuízo da alínea a.1) do subitem 13.4 deste edital.;
10. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (conforme art. 54, II da
Constituição e da Lei Orgânica Municipal);
11. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa);
12. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;
3.13.O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

IV – DA PROPOSTA
4. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de
propostas.
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4.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário e global ofertado
para cada item, já considerado e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execução do objeto.

4.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

4.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que não emprega menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

4.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo
próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios
previstos nessa lei.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou
ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções
previstas neste Edital.

4.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
4.7. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo
das sanções previstas nesse Edital.

4.8. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
4.9. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.

4.10. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

4.11. As características dos materiais ofertados, inclusive a marca, deverão ser informadas, obrigatoriamente,
na proposta do licitante.

4.12. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com a proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, os documentos de habilitação exigidos no edital até a data
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação.

4.13. O envio simultâneo da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha em campo próprio do sistema.

4.14. A ausência de envio concomitante dos documentos de habilitação exigidos no edital no momento
de envio da proposta de preços, acarretará a imediata desclassificação da empresa licitante por deixar
de cumprir as regras do art. 25 e 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 027/2020

4.15. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123,
de 2006.

4.16.

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos

de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
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4.17.

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.

4.18.

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.

4.19.

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes

campos o valor unitário e total do item/lote; a marca do produto; o fabricante; e a descrição detalhada do objeto,
contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente,
quando for o caso;

4.20.

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.

4.21.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

4.22. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
V – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
5. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública deste Pregão, por meio de sistema eletrônico
conduzida pelo Pregoeiro, e ocorrerá na data, hora e local indicadas neste Edital, no sítio www.licitacoese.com.br.
5.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
5.1. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

5.2. Cabe à 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 qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
5.3 Será desclassificada a proposta que de qualquer forma identifique o licitante a exemplo de número do
CNPJ, endereço, assinatura ou rubrica, nome do arquivo magnético, logomarca ou sinais representativos, etc.
5.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
5.4.1. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado
a efeito na fase de aceitação.
5.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.
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5.6. 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.
5.7 . O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote único.
5.8 . Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e
as regras estabelecidas no Edital para o modo de disputa.
5.9 . O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
5.10. Será considerado lances intermediários aqueles iguais ou superiores ao menor lance já ofertado, porém
inferiores ao último lance ofertado pelo próprio licitante.
5.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 50,00 (cinquenta
reais).
VI – DO ENVIO DE LANCES
6. - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
6.1 – Durante a fase de lances não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.2 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
6.3 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.4 - No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente decorrido 24:00h (vinte e quatro horas) após
comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.
6.5 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
6.6 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6.7 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
6.8 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6.9 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances. 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, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.10 - 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.
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6.11 - 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.
6.12 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste
no prazo estabelecido, serão convocadas através do sistema eletrônico 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.
6.13 - 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 eletrônico entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. (art. 37, parágrafo único do
Decreto Federal 10.024/2019).
6.14 - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada se o modo de disputa for aberto e fechado.
6.15 - 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. (Art. 38 do Decreto Federal
10.024/2019 e Decreto Municipal nº 027/2020);
6.15.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019 e Decreto Municipal 027/2020.
6.16

- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.17 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se necessário, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
encaminhados através do sistema concomitante com o envio da proposta inicial.
6.18 - Os documentos complementares indicados no item 6.16, não correspondem ao envio dos
documentos de habilitação exigidos no edital e que devem ser encaminhados concomitantemente com a
proposta inicial antes da abertura da sessão eletrônica, conforme as regras expressas nos itens 4.12, 4.13 e
4.14 deste instrumento.
VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.
7.1 - Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
VIII – MODO DE DISPUTA
8.1 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
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8.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração
da sessão pública.
8.3 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.
8.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
8.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
IX – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
9. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de um
possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
9.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o
término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame
em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);
9.2. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas
neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06);
9.3. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as
ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do
direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº
123/06);
9.4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º,
da LC nº 123/06);
9.5. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista na
Seção “DA NEGOCIAÇÃO”;
9.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e
equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira
que poderá apresentar melhor oferta;
9.7. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais
disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06);
9.8.O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
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X - DA NEGOCIAÇÃO
10. 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.
10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
10.2. - Dentre os documentos complementares passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 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 pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
10.3. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019.
XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços
adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, e
documentos de habilitação, exclusivamente via sistema por meio de chave de acesso e senha (Art. 19
inciso II c/c Art. 26 §3º do Decreto Federal 10.24/2019), em arquivo único, e quando necessário, os documentos
complementares, no prazo de até 03 (três) horas após o fim da sessão.
11.1 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
11.2

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.
11.3. A proposta de preços deverá, ainda, conter Planilha de preços unitários e totais ofertados, conforme
Anexo II do edital.
11.4. A proposta, os documentos de habilitação já encaminhadas concomitantemente via sistema antes da
abertua da sessão são considerados válidos para o atendimentos das exigências expressas do edital, dispensa
o envio posterior destes documentos, salvo na hipotese dos documentos complementares por ventura
solicitados pelo Pregoeiro, que deve ser enviado via sistema eletrônico a exemplo do item 10.2.1.
11.3 – A verificação da conformidade das propostas de que trata o art. 28 do Decreto Federal 10.024/2019
deve ser realizada na oportunidade do julgamento que deve ser perquirida com afinco a compatibilidade do
preço da proposta em relação ao estimado para contratação e o atendimento pelo licitante das exigências
habilitatórias dispostas no edital (Acórdão TCU nº 2154/2011 – Plenário – TCU).

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
Pregão Eletronico 002/2021 SRP (Banco do Braisl licitacoes-e nº 861607) – FL. 9

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
12 de março de 2021
Ano V • Edição Nº 2518

-86Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

11.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.
11.6. O ajuste da proposta final realinhada não poderá implicar aumento do seu valor global ofertado, bem
assim, não poderá ter valor unitário de cada item acima do valor estimado ou valor máximo aceitável pela
administração para o referido item.
11.7. 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;
11.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. Mas
essas diligências não poderão fazer incluir no processo documentos obrigatórios à habilitação da licitante e de
responsabilidade desta, por se caracterizar como documento novo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
11.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
XII - DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS
12. Não se exigirá demonstração dos produtos ofertados.
XIII - DA HABILITAÇÃO
13. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
a) Habilitação Jurídica;
b) Regularidade fiscal e trabalhista;
c) Qualificação econômico-financeira;
d) Qualificação técnica e
e) Documentação complementar.
13.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais alterações, ou se
for o caso a alteração social consolidada devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado das alterações, se houver,
devidamente registrados ou a consolidação respectiva e de prova de diretoria em exercício;
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
13.2.

Em caso de cooperativas:

a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
13.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade relativa a Fazenda Federal e Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da
Certidão Conjunta.
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
13.4. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação,
caso o documento não consigne prazo de validade.
a.1) Caso o licitante se encontre em Recuperação Judicial, poderá o Pregoeiro abrir diligência para a
confirmação da habilitação legal.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial
e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:
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No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis,
publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;
No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo
Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o
respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório
competente.
13.4.1. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
Em se tratando de Microempresas e empresas de pequeno porte é facultado apresentação do Balanço
Patrimonial.
13.5. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
13.6. O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências
deste Edital;
b) que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;
c) que a proposta foi elaborada de forma independente;
d) o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06.
13.7. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, e,
preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
13.8. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
13.9. O Pregoeiro consultará sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as
condições de habilitação das licitantes.
13.10. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para substituição da
comprovação da regularidade fiscal, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
comprovação da regularidade fiscal, conforme a regra do art. 43 da Lei Complementar 123/06.
13.11. A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição do item anterior, implicará na
inabilitação da proposta e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação.
13.12. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta que melhor atenda a este Edital.
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13.13. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
13.14 Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação
daquelas exigências do Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema eletrônico, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.
XIV - DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
14. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e
compatibilidade do preço, o Pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de
habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a apresentação dos seguintes
cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
14.1. A consulta aos cadastros poderá ser realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz
ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
14.2. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado.
14.3. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP
ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei
Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas
físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o
faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
14.4. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro
indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12,
da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades
incidentes.
14.5. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado
a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
14.6. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.
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14.7. 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, atendido ao intervalo mínimo
de 24 horas. (art. 47, parágrafo único do Decreto Federal 10.024/2019).
14.8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
14.8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
14.8.1.1. 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.
14.8.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
14.8.1.3. 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.
14.8.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
14.8.2. 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).
14.8.3. 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.
14.8.4. 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.
14.8.5. 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.
14.8.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
XV – DO RECURSO
15. 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 no mínimo 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.
15.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
15.2. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso
15.3.

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
Pregão Eletronico 002/2021 SRP (Banco do Braisl licitacoes-e nº 861607) – FL. 14

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
12 de março de 2021
Ano V • Edição Nº 2518

-91Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

15.4.

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.
15.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos do Processo
Administrativo correspondente a este Pregão Eletrônico franqueada aos interessados no endereço físico do
Setor de Licitação constante neste edital.
15.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
15.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XVI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
16.1 . A sessão pública poderá ser reaberta:
16.1.1. 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.
16.1.2. 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.
16.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico - “chat” e-mail, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.
16.2.1. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
XVII- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, e for constatada a
regularidade dos atos praticados, hipótese em a Autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o
procedimento licitatório nos termos do art. 13, V do Decreto Federal 10.024/2019.
17.1. Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente
instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX do caput do art.
17 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
XVIII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
18. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para assinatura do
contrato, dentro do prazo de 03 (três) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
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18.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Município de Conceição do Almeida/BA.
18.2. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da
ata de registro de preços.
18.3. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital
ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado,
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro
de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
18.4. O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, contados de sua apresentação.
XIX – DAS SANÇÕES
19. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Município de Conceição do
Almeida/BA e será descredenciada no cadastro de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais
cominações legais, nos seguintes casos:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
19.1. Para os fins da Subcondição 19. VIII, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92,
93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.
XX – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
20. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente
para o endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, até as 17 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
20.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois)
dias úteis.
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20.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
20.4. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para responder
aos pedidos de esclarecimentos.
20.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
20.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.5.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
20.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema
eletrônico para os interessados.
XXI – DISPOSIÇÕES FINAIS
21. Ao Prefeito de Conceição do Almeida/BA compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de
fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
21.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
21.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
21.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
21.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
21.5. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
21.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.
21.7. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas.
21.8. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do Município
de Conceição do Almeida/BA, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002 e art. 25 do
Decreto Federal nº 10.024/2019.
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XXII – DOS ANEXOS
22. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III – Modelos de Declarações;
Anexo IV – Minuta Ata Registro de Preços;
Anexo V – Minuta do Contrato.
XXIII. DO FORO
23. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Conceição
do Almeida/BA, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
23.1. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial
as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e Decreto Federal 10.024/2019.
Conceição do Almeida, Bahia, 12 de março de 2021,

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto nº. 002/2021, de 14/01/2021)
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ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 SRP
TERMO DE REFERÊNCIA
1 Objeto:
SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO
MEDICINAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA (Fundo Municipal de Saúde), conforme
especificações e quantitativos abaixo:
ITEM

1.
2.
4.
5.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO 10 M³
OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO 1,0 M³
OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO PP (1 A
AR COMPRIMIDO MEDICINAL – CILINDRO

4M³)
9,6 M³

UND

QUANT

m³
m³
m³
m³

4.800
200
400
192

Motivação:
1. A aquisição de que trata o presente termo se faz para manter o bom funcionamento dos serviços de saúde
ambulatorial, hospitalar, bem como suprir as ambulâncias utilizadas nos deslocamentos dos pacientes para
outros centros.
2. Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como
pandemia do novo Coronavírus (2019-nCoV).
3. Considerando a Portaria nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, que “Declara Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”.
4. Considerando o cenário de risco atual da doença respiratória, causada pelo novo Coronavírus (2019nCoV).e sua situação epidemiológica no mundo, a diversos serviços de saúde, abrangendo atenção primária,
atenção especializada e vigilância em saúde, bem como garantir aos profissionais as condições necessárias
para o enfrentamento da emergência de saúde pública, seguindo, portanto, os Protocolos e Diretrizes
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, para diagnóstico e tratamento da doença, além das medidas
estabelecidas no Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do Novo Coronavírus para prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença.
5. Considerando que os gases medicinais são indispensáveis e relevantes para proporcionar o efetivo
atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e demais
ambulâncias e o Centro de Atendimento ao Covid-19, este último inclusive com sala de estabilização, com 04
(quatro) leitos com respiradores pulmonares e rede estruturada de gases medicinais, visando atender aos
pacientes graves que necessitam de suporte ventilatório, o qual poderá garantir a vida dos mesmos, até que
uma vaga seja solicitada para a Regulação do Estado, para unidade de maior complexidade seja autorizada.
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Base Legal:
1.

A aquisição dos produtos, objeto deste Termo de Referência tem amparo legal às disposições da

Lei n.º 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Municipal nº 027/2020 (06/04/2020), da
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013 e subsidiariamente, da Lei
n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis.
2.

Portaria GM nº 1.555 DE 30/07/2013, que dispõe sobre as normas de financiamento e de execução

do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
3.

Resolução CIB nº. 049/2015, que aprova o elenco de referência de medicamentos e insumos do

componente básico da Assistência Farmacêutica para execução das contrapartidas federal, estadual e
municipal.
4.

Portaria GM nº. 2.488 de 21/10/2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica,

estabelecendo a revisão das diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia
da Saúde da Família (ESF).
Quantitativos e Especificações
Vide Anexo I.A
Cronograma de entrega:
A entrega à Secretaria Municipal de Saúde será parceladamente e imediato após o recebimento da
Autorização de Fornecimento.
Local de entrega:
A entrega do produto deverá ser feita na sede unidades solictadas, conforme indicação feita pela Secretaria
Municipal de Saúde na Autorização de Fornecimento, ou onde a mesma indicar.
Condições de aceite do produto:
Caberá à empresa vencedora, no momento da entrega do item, atender ao que segue:
1. Os itens deste Termo de Referência a serem adquiridos deverão ser entregues, sem ônus de frete para
a Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Conceição do Almeida - Bahia, em perfeitas condições
de uso e embalagem, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e dentro do horário de
expediente da referida secretaria;
2. O recebimento e a aceitação dar-se-ão por comissão ou servidor responsável, sendo atestadas as notas
fiscais, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega no local designado e após
a verificação de sua compatibilidade com as especificações do objeto deste termo.
3. A empresa vencedora deverá comunicar as eventuais entregas em data e horário previsto para a entrega
dos produtos, no horário do expediente da unidade solicitante, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência;
4. O recebimento dos itens estará condicionado à observância de suas descrições técnicas, cabendo a
verificação ao representante do contratante.
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Garantia e Prazo de Validade dos Produtos
1. Entende-se por garantia, para os fins a que se destina este Termo de Referência, aquela destinada a
existência de falhas ou quaisquer defeitos de fabricação que comprometam a qualidade do produto,
compreendendo substituições dos mesmos e demais correções necessárias.
2. Os itens deverão obedecer às normas divulgadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), de acordo com o exigido nas especificações técnicas do Anexo I.A deste Termo, no que couber;
3. Os prazos para solução de garantia dos itens deverão ter início a partir da data da entrega na unidade
solicitante, sem ônus adicional para o contratante;
4. O prazo para implementação da garantia compreende as substituições dos produtos, reposições e demais
correções necessárias.
5. Os chamados relativos à garantia serão feitos pelo Contratante, por escrito ou por telefone, obrigando-se
a empresa a atendê-la no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas e, se necessária a troca do produto,
deverão substituí-lo por outro de igual especificação e serem devolvidos em até 48 (quarenta e oito) horas
corridas, em perfeitas condições de uso e sob as mesmas condições exigidas no Anexo I.A;
6. O prazo de validade mínimo dos produtos deverá ser aquele indicado pela ANVISA a contar da data da
entrega no local indicado conforme este Termo.
Responsabilidades do Fornecedor
São responsabilidades do fornecedor:
1. Fornecer o objeto deste Termo, atendidos os requisitos e observadas as normas constantes deste
instrumento e seu Anexo I.A;
2.

Colocar à disposição do Órgão Contratante os meios necessários à comprovação da qualidade dos

produtos, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no Anexo I.A;
3. Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;
4. Oferecer a garantia dos produtos cotados, a partir da data da entrega na unidade solicitante, indicando,
inclusive

prazo

para

sanar

os

óbices,

compreendendo

reposições

e

substituições

dos

medicamentos/produtos, obrigando-se a repô-los em perfeitas condições de uso, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas corridas, contadas a partir da solicitação efetuada;
5. Disponibilização e fornecimento de todos os produtos necessários ao saneamento dos óbices ocorridos;
6. Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos produtos, em até
25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93;
7. Fornecer os produtos novos, nas embalagens originais e em perfeitas condições de uso, conforme as
normas da legislação vigente, bem como das propostas apresentadas e suas especificações;
8. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objeto da licitação, dentro dos padrões de
certificação de qualidade, segurança e eficácia, conforme previsto na legislação em vigor;
9. Cumprir todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;
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10. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados ou prepostos
quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais
exigências legais para o exercício das atividades;
11. Exigir de seu pessoal o uso de trajes adequados quando do atendimento ou prestação de serviços ao
contratante, devendo portar documento de identificação fornecido pela contratada;
12. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo MUNICÍPIO, sem
prévia autorização;
13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão Gestor durante a vigência da garantia.
Responsabilidades do Município:
1.

Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das

condições estabelecidas no Edital;
2. Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos
constantes do Anexo I.A deste Termo de Referência;
3. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais)/Fatura(s) do FORNECEDOR, após a efetiva entrega
dos produtos.
4. Designar comissão ou servidor para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o objeto
deste termo a serem recebidos;
5. Notificar o FORNECEDOR, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada
um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
6. Assegurar aos técnicos do FORNECEDOR o acesso para reposições e/ou substituições durante a
garantia, respeitadas as normas de segurança interna do MUNICÍPIO;
7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos técnicos do
FORNECEDOR;
8. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição ou ajustes de cada
um dos itens que compõem o objeto deste termo.
Condições de Pagamento
1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, a contar da data da apresentação da nota fiscal/fatura
devidamente atestada;
A nota fiscal/fatura emitida pela empresa e entregue ao servidor da unidade destinatária, com a
discriminação de cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo, juntamente com o Termo de
Recebimento Definitivo, será atestada e encaminhada ao órgão adquirente, no que couber, para fins de
pagamento;
2. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa do FORNECEDOR,
o prazo de pagamento reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.
Acompanhamento e Fiscalização do Município
1. - A presença da fiscalização do MUNICÍPIO não elide nem diminui a responsabilidade do FORNECEDOR;
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2. - Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não seja
comprovadamente novo, bem como solicitar a sua substituição eventualmente fora das especificações ou
com defeito de fabricação, no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, devendo o FORNECEDOR efetuar a
substituição do produto também em 02(dois) dias após a comunicação do servidor.
Estimativa de Custos
O custo total estimado para a aquisição de cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo de
Referência foi estimado com base nas pesquisas de preços efetuadas.
Disposições Gerais
1. A Secretaria Municipal de Saúde / FMS, reserva-se o direito de impugnar os itens entregues, se esses não
estiverem de acordo com as especificações;
2. Os produtos cotados deverão atender as especificações constantes na planilha;
3. Havendo irregularidade quanto a qualidade dos produtos fornecidos, suspeitos de alteração, adulteração,
fraude ou falsificação, ou que não atenderem as especificações e critérios constantes neste termo e no edital,
serão os mesmos recusados, respondendo os responsáveis por infração prevista na Lei Federal 8.666/93, Lei
Federal nº. 6.437/77, Código de Defesa do Consumidor.
4. Os produtos recusados deverão ser substituídos imediatamente, por outro, de acordo com as especificações
técnicas solicitadas e aceitas pela contratada, de comprovada qualidade, sem nenhum ônus para o município;
5. Não serão aceitos produtos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação respondendo os
responsáveis, por infração prevista na lei federal nº. 6.437/77 e crime previsto no código penal, a ser apurado
na forma da lei.

Suely Campos Sobral de Andrade
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 SRP
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
A
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida/BA
Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 SRP
Objeto: A presente licitação tem como objeto seleção das melhores propostas para eventuais e futuras
aquisições de oxigênio medicinal, visando atender as necessidades dos serviços da Rede Municipal de Saúde
do Município de Conceição do Almeida – Bahia/Fundo Municipal de Saúde.
Abertura dos envelopes: ....../......../2021
Horário: .......:.....hs
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o fornecimento
do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 SRP, conforme especificação constante do
Termo de Referência do Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta:
b) prazo para fornecimento:

...... (....................) dias;

..... (....................) dias.

Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da
planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________
( __________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:

______________________________;

b) CNPJ n.º:

______________________________;

c) Endereço Completo: ______________________________;
d) Fone: ______________________________;
e) Fax (se houver):

______________________________;

f) E-mail: ______________________________;
g) Conta Bancária/Agência/Banco: ______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo (do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 SRP
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a seleção das melhores propostas para eventuais e futuras
aquisições de oxigênio medicinal, visando atender as necessidades dos serviços da Rede Municipal de Saúde do
Município de Conceição do Almeida – Bahia/Fundo Municipal de Saúde.
PROPOSTA DE PREÇOS
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto desta
licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, tais como: transporte, alimentação,
proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais,
seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as
especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
Federal 10.520/02, do Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal 211/2013, Decreto Municipal 027/2020
(06/04/2020) e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do
Pregão Eletrônico nº 002/2021 SRP.

ITEM

1.
2.
4.
5.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

UND

OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO 10 M³
m³
OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO 1,0 M³
m³
OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO PP (1 A 4M³)
m³
AR COMPRIMIDO MEDICINAL – CILINDRO 9,6 M³
m³
VALOR TOTAL DA PROPOSTA

QUANT

MARCA

PREÇOS
UNITÁRIO
TOTAL

4.800
200
400
192

Valor por extenso da proposta:
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

________________________, _____/____/____
LOCAL
DATA

_____________________________________
ASSINATURA

Observações:
1)A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução
do contrato.
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAL
Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Eletrônico nº. 002/2021 SRP

Sr. Pregoeiro,
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................,
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui,
seu(s) Procurador (es) o Senhor (a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão),
portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ...................................................,
nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar
todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº
002/2021 SRP, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar
lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como
bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO IV

DECLARAÇÕES

Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Eletrônico nº. 002/2021 SRP

Prezados Senhor,

A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por intermédio
de seu responsável legal _______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e
CPF nº_____________, DECLARA QUE:
De acordo com o disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº.
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:
Sim ( )

Não ( )

Que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.
Igualmente, declara que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado
na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos
elencados no Edital da licitação referenciada.
Declara também que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa
plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
Que se enquadra no Art. 34 d Lei 11.488/2007 e atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123,
de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º (microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa):
Sim ( )


Não ( )

Que a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 SRP, foi elaborada

de maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
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Que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº.

002/2021 SRP, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 SRP por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 SRP, quanto a participar ou não da referida
licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 SRP,

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 SRP, antes da adjudicação do objeto
da referida licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 SRP,

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, antes da abertura oficial das propostas;


Que a empresa não possui no seu quadro societário pessoas que tenham vínculo de forma direta ou indireta

com o município, a exemplo de cargo de confiança (cargo comissionado), contrato temporário de prestação de
serviços ou servidor efetivo; e


Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

informações para firmá-la.


Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 SRP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


Que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e

dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a
situação em que se encontra para a realização do fornecimento a que se refere o PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
002/2021 SRP.
Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das
informações acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como também
implicará na desclassificação do presente certame.

(Município sede da empresa), __ de__________ de ______.
_____________________________________________________
Nome legível/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Função)
Doc. de Identidade nº._____
CPF nº. _____
(APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO)
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ANEXO V
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 - SRP
Ata de Registro de Preços nº. __/___
Processo Administrativo nº. 183/2021.
Ata de Registro de Preços nº ___/_____, referente ao Registro de Preços objeto do Pregão Eletrônico nº.
002/2021-SRP, que tem como objeto a seleção das melhores propostas para eventuais e futuras aquisições de
oxigênio medicinal, visando atender as necessidades dos serviços da Rede Municipal de Saúde do Município
de Conceição do Almeida – Bahia/Fundo Municipal de Saúde, presentes de um lado como Órgão Gerenciador,
nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal Nº 211/2013, de 01/03/2013, subsidiariamente, pela Lei
nº 8.666/1993 e suas alterações, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA/PREFEITURA
MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n,
Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, por intermédio do seu Prefeito Municipal
Excelentíssimo Senhor ADAILTON CAMPOS SOBRAL, brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade
nº. _____, CPF n°. _______, podendo ser encontrado na sede do município no endereço supracitado, e a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA,
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 12.697.713/0001-35, com sede na Rua Martagão
Gesteira, s/n – Centro, Conceição do Almeida – Ba, CEP 44.540-000, neste ato representado por sua Secretária
a Srª. SUELI CAMPOS SOBRAL ANDRADE, podendo ambos ser encontrados na sede do município no
endereço supra citado e do outro lado a empresa .................., pessoa jurídica do direito privado, inscrita no
CNPJ

(MF)

sob

o

nº.

com

sede

na

..........................,

representada

pelo

Senhor

(a).......................,..............,.................., doravante denominada simplesmente como FORNECEDOR, firmam a
presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº .
183/2021 e homologada em ___/___/____, referente ao Pregão Eletrônico nº. 002/2021-SRP, destinado às
futuras aquisições sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em
conformidade com as disposições a seguir:
1.
1.1.

DO OBJETO
O objetivo desta Ata é o REGISTRO DOS PREÇOS, conforme Especificações, quantitativos e preços

constantes no Anexo I deste Termo, que tem como objeto a SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA
EVENTUAIS

E

FUTURAS

AQUISIÇÕES

DE

OXIGÊNIO

MEDICINAL,

VISANDO

ATENDER

AS

NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA – BAHIA/FMS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, conforme especificações e condições constantes
no Termo de Referência, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades
estimadas a serem adquiridas pelo Município, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do
serviço público, e que a este termo integra, como se transcrito estivesse, tornando-se, juntamente com o edital,
partes indivisíveis e inseparáveis desta ata.
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1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de doze meses, contado a partir da data de assinatura desta
Ata, ou seja, com início no dia __/___/____ e término no dia ___/___/_____, admitida a prorrogação igual
período da vigência da Ata de Registro de Preços, inclusive com renovação integral das quantidades, quando
a proposta continuar se mostrando vantajosa aos órgãos e entidades participantes, durante o qual os licitantes
que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as
condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da FORNECEDOR com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata de Registro de Preços, bem como a fusão, cisão ou incorporação do
Fornecedor, não se responsabilizando o MUNICÍPIO por nenhum compromisso assumido pelo FORNECEDOR
com terceiros.
1.4. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição do
MUNICÍPIO, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as compras que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie aos licitantes vencedores, ou, cancelar esta Ata de Registro de
Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantido ao FORNECEDOR,
neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
1.6. Da Utilização da Ata de Registro de Preços (Art. 9 do Decreto nº. 211/2013)
1.6.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
que tenha participado da formação inicial do Registro de Preços, mediante o envio de suas estimativas de
consumo;
1.6.1. Carona: Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da
formação inicial do Registro de Preços, mediante envio de suas estimativas de consumo, desde que
devidamente comprovada as vantagens e, respeitadas, no que couber as condições e as regras
estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e no Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013, que
regulamenta do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Conceição do Almeida - Bahia.
1.6.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
desta Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata,
para que este indique os possíveis licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem
de classificação.
1.6.3. Fica estabelecido que a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, desde que haja disponibilidade de quantitativos para
atendimento, nos termos dos Incisos I, II e III, do Art. 11 do Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013.
2.

DO PREÇO

2.1. Os preços a serem praticados encontram-se especificados no Anexo I desta Ata.
2.2. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do FORNECEDOR, como também fardamento,
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transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento do FORNECEDOR das suas obrigações.
2.3. O órgão ou entidade responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços disponibilizará no site oficial
do Município de Conceição do Almeida, Estado da Bahia: http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/diarioOficial os
preços registrados, para orientação dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal .
2.4. O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega do
objeto.
3.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução de cada autorização de fornecimento correrão à conta da seguinte
unidade orçamentária correspondente a cada setor solicitante:

UNID. ORÇAMENTO: 02.3.005.09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE
Elemento: 3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo

4.

DA EXECUÇÃO

4.1. Como condição para a manutenção desta ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
4.2. O FORNECEDOR presta garantia para que os produtos sejam entregues de acordo com a recomendação
com os órgãos responsáveis pela fiscalização e controle de qualidade, sobretudo pela ANVISA, no que couber;
4.3. O FORNECEDOR entregará os demais produtos solicitados no prazo estabelecido, de acordo com a
necessidade do MUNICÍPIO, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite
assumir o estabelecido;
4.4. O FORNECEDOR disponibilizará os produtos aos órgãos e entidades participantes através da AFM
(Autorização de Fornecimento de Mercadoria), imediatamente, de acordo com os critérios previstos no ato
convocatório.
4.5. Os órgãos e entidades solicitarão ao FORNECEDOR, por escrito, através de Autorização de Fornecimento
de Material – AFM, e dentro do prazo de validade da Ata do Registro de Preços, os produtos licitados de acordo
com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no edital e na ordem de classificação
das propostas.
4.6. Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas no edital, poderão adquirir,
concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento dos produtos em obedecida a ordem de classificação das respectivas propostas.
4.7. Na hipótese de o FORNECEDOR convocado não assinar esta ata, ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente AFM, quando do seu recebimento, a Administração poderá chamar os demais licitantes que tenham
os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a convocação do fornecimento dos
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produtos registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no Decreto
Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520/02 e
8.666/93.
4.8. Na hipótese de os demais licitantes não acatarem a convocação pelos preços apresentados pelo primeiro
colocado, a Administração poderá convocar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo
preço por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá
ser comprovado nos autos.
4.9. A assinatura desta Ata de Registro de Preços deverá ser realizada pelo representante legal da empresa
ou mandatário com poderes expressos.
4.8. Em consonância com o Decreto Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, esta Ata de Registro de Preços
estará sujeita às regras previstas na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, inclusive quanto ao prazo de vigência.
4.8.1. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços das
propostas apresentadas no respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do
interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação
que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro dos preços apresentados, devendo ser instaurada
pela própria Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
4.8.2. O FORNECEDOR fica obrigado a aceitar nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro
de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
4.9. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes
pactuantes.
5.

DO LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS

5.1. Além das cláusulas constantes no Edital e seu Termo de Referência, que são partes indivisíveis e
inseparáveis desta ata de Registro de Preços, o fornecimento será feito seguindo as seguintes recomendações:
5.1.1. Os produtos serão fornecidos diretamente no estabelecimento do FORNECEDOR, mediante
emissão de AFM – Autorização de Fornecimento de Material, devidamente emitida por autoridades das
Secretarias competentes.
5.1.2. Os produtos deverão ser fornecidos à unidade solicitante na medida da sua necessidade, ao longo
do período de vigência do contrato de fornecimento e mediante a expedição da AFM – Autorização de
Fornecimento de Material por preposto credenciado de cada unidade.
5.1.3. A entrega dos produtos será feita de forma contínua e fracionada de acordo com as necessidades
do MUNICÍPIO;
5.1.4. Os Itens solicitados serão entregues pelo MUNICÍPIO no endereço indicado na AFM, em dia de
expediente, das 08:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 16:00hs, em até 10 (dez) dias úteis, contadas da
data do recebimento da respectiva AFM;
5.1.5. O FORNECEDOR deverá estar apto à entrega dos produtos licitados imediatamente após a
assinatura desta ata de Registro de Preços;
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5.1.6. Os produtos serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do
Pregão Eletrônico nº. 002/2021 SRP e seus anexos e na proposta apresentada pelo FORNECEDOR;
5.1.7. O recebimento dos produtos será processado por Servidor designado pela Secretaria Municipal de
Saúde, que terá a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que se fizerem
necessários para aceitar ou rejeitar os produtos entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota
Fiscal/Fatura;
5.1.8. Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, onde constem o número
da respectiva Nota Fiscal, o número de série e o período de validade, conforme o caso, a data de emissão,
a descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a contar da data do atesto na Nota
Fiscal/Fatura;
5.1.9. Para efetuar os testes que se fizerem necessários, assim como o atesto da Nota Fiscal/Fatura o
servidor a que se refere o item 5.1.7. adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
data de recebimento dos produtos nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição
do Almeida – Bahia.
5.1.10. No caso de rejeição do produto, o servidor designado nos termos do subitem 5.1.7. emitirá termo
de rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que
o FORNECEDOR deverá substituir os produtos rejeitados por outros que atendam plenamente às
exigências do Edital, no prazo de 24 horas, a contar da data do recebimento da notificação, efetuada pela
Secretaria Municipal da Saúde, devendo o novo material ser entregue sem qualquer ônus para esta última,
condicionando ao saneamento da situação a sua aceitação.
5.1.11. Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte do MUNICÍPIO ou que não possam ser
considerados como responsabilidade do FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços, não
serão considerados para efeito de contagem do prazo máximo para a entrega dos produtos, objeto desta
ata de Registro de Preços.
6.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação
da respectiva fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente. O pagamento devido ao
FORNECEDOR será efetuado através de crédito em conta corrente indicada pelo mesmo.
6.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas pelo FORNECEDOR detentor desta ata de Registro
de Preços, todas as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº. 002/2021-SRP e seus anexos, com a
efetiva entrega dos produtos, objeto da licitação.
6.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento
será devolvido ao FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços ficará pendente até que tenham
sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o
MUNICÍPIO.
6.4. O pagamento de que trata o subitem 6.1. desta Cláusula estará condicionado à comprovação da
regularidade fiscal do FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços, por meio de consulta “on line”
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ou por outro meio de certidões expedidas pelos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, devidamente
atualizadas.
6.5. Havendo ocorrência de alguma irregularidade quando a regularidade fiscal, o FORNECEDOR detentor
desta ata de Registro de Preços, terá o prazo de trinta dias corridos, contados de sua notificação para
regularizar a sua situação ou presentar justificativas a ser avaliada pelo MUNICÍPIO, sob pena de aplicação de
sanções e até convocação de licitantes remanescentes.
6.6. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
6.7. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte do FORNECEDOR.
6.8. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim
a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

7.

7.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 65
da Lei Federal 8.666/93.
7.2. A revisão de preços Registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do FORNECEDOR, ou por
iniciativa da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as
necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial
7.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se inferior ao praticado no mercado o órgão
gerenciador deverá:
I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
II - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a
negociação;
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7.4.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III – instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o FORNECEDOR, detentor do
preço registrado, não honrar os compromissos assumidos em decorrência das Autorizações de
Fornecimento de Material – AFM, para as quais tenha sido convocado até a data da solicitação de
negociação ou cancelamento do preço registrado, ou não comprovar a veracidade das alegações
apresentadas no pleito de negociação.
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7.5. No processo de negociação, o FORNECEDOR somente poderá apresentar novo preço para o item de
sua proposta comercial que teve preço classificado na respectiva licitação para o Registro de Preços.
7.5.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a adoção das medidas necessárias para
a contratação do item.
7.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados
pelo órgão controlador.
7.7. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços decorrentes do
respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando visar
recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor
o preço que se tornou excessivo.
7.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
8.

DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao MUNICÍPIO (Fundo Municipal de Saúde) - Órgão Gerenciador do Registro de Preços

8.1.

proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou
parcial da fiscalização do MUNICÍPIO não eximirá o fornecedor de total responsabilidade na execução do
contrato.
8.1.1. Competirá ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços:
a)

anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta Ata de Registro de Preços,

b)

transmitir ao FORNECEDOR instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de

c)

adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta Ata de

d)

esclarecer prontamente as dúvidas do FORNECEDOR, solicitando ao setor competente da

e)

cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira

f)

solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a

determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
execução, quando for o caso;
Registro de Preços;
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
de contratos e convênios;
execução desta ata de Registro de Preços.
8.1.2 Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços:
a)

anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

b)

dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar
a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
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c)

adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta ata de
Registro de Preços;

d)

promover, com a presença do FORNECEDOR, a verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;

e)

cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira

f)

fiscalizar a obrigação do FORNECEDOR de manter, durante toda a execução do contrato, em

de contratos e convênios;
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;
g)

ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados do FORNECEDOR, cuja
permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo
tal procedimento por exclusiva conta do FORNECEDOR, quaisquer ônus decorrentes das leis
trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

h)

solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução desta ata de Registro de Preços.

8.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no Inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do
MUNICÍPIO, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto licitado, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
8.3. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação.
8.4. O FORNECEDOR se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o MUNICÍPIO.
8.5. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues,
o FORNECEDOR será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada ao MUNICÍPIO
para adoção das providências cabíveis.
9.

DAS PENALIDADES

9.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.2. A inexecução desta ata de Registro de Preços, inclusive por atraso injustificado na sua execução, sujeitará
o FORNECEDOR à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor desta ata de Registro de Preços, em caso de descumprimento

II -

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

total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em acatar a AFM;
fornecimento não realizado;
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III -

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

9.2.1. A multa a que se refere esta cláusula não impede que a Administração rescinda unilateralmente esta Ata
de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na lei.
9.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos futuros a
serem feitos ao FORNECEDOR faltoso.
9.2.1.

Se o valor da multa exceder ao valor das obrigações do MUNICÍPIO para com o FORNECEDOR, além
da perda deste, o FORNECEDOR responderá pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

9.2.2.

Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido ao FORNECEDOR o valor de qualquer multa porventura imposta.

9.2.3.

As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
FORNECEDOR da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

9.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei Federal
8.666/93.
9.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
9.5. O registro de preço do FORNECEDOR poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei
nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do
recebimento da notificação, quando:
I. não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou desta Ata de Registro de Preços;
II - injustificadamente, o FORNECEDOR deixar de firmar a Ata de Registro de Preços;
III - o MUNICÍPIO der causa à rescisão administrativa desta Ata de Registro de Preços, por um dos motivos
elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
10. DA RESCISÃO
10.1. A inexecução, total ou parcial desta ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com as
consequências as previstas na Lei Federal 8.666/93.
10.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO nos casos enumerados nos
incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
10.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja
culpa do FORNECEDOR, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
na forma do art. 79 do mesmo diploma.
10.4. Em consonância com o artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por
inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial
alteração das condições do mercado.
10.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas
seguintes hipóteses:
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I – quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II – por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
10.6. A comunicação do cancelamento do preço registrado do FORNECEDOR, nas hipóteses previstas neste
item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
10.6.1. Na hipótese prevista no inciso I do item 10.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o FORNECEDOR, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
10.6.2. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do FORNECEDOR, a comunicação será feita mediante
publicação no Diário Oficial, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
10.7. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita, por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências do instrumento convocatório.
10.7.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o
FORNECEDOR fica obrigado a garantir o fornecimento, objeto desta ata de Registro de Preços, sendo que
este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a análise do pleito.
11. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
11.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
edital do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº. 002/2021-SRP e seus anexos.
12. DO FORO
12.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Conceição do Almeida, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.
Conceição do Almeida – Bahia, ____ de ________ de _______.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA PREFEITURA

FUNDO MUN DE SAÚDE DE CONC. DO ALMEIDA

MUNICIPAL

Sueli Campos Sobral de Andrade

Adailton Campos Sobral - Prefeito

Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX
Cédula de Identidade nº. XXXXX
CPF nº. XXXXXXX
FORNECEDOR
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__________________________________________

__________________________________________

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CPF: ____________________________________

CPF: ____________________________________
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MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL
Nº. XXX / XXXX
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA E A
EMPRESA XXXXXXXXX.
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
CONTRATANTE: De um lado, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 13.695.028/0001-3, com sede na Praça
Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – BA, CEP 44.550-000, neste ato representado por
seu Prefeito, Exmo. Sr. Adailton Campos Sobral, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº. ____ SSP-BA,
CPF n°. ________ residente e domiciliado nesta cidade, assistido juridicamente pelo Procurador Geral do
Município e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ sob nº XX.XXX.XXX/0001-XX, com sede na Rua...................................................., nº
XX, Centro, Conceição do Almeida/BA neste ato representado por Sueli Campos Sobral Andrade, Secretária
Municipal de Saúde de Conceição do Almeida/BA, podendo ambos ser encontrados na sede do município no
endereço supra citado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA: Do outro lado, a empresa XXXXXXXXX, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº. XXXXXXXXX, Inscrição Estadual nº. XXXXXXXXX, Inscrição Municipal nº. XXXXXXXXX, com sede na
XXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) _____________ XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº. _______, RG n.º _________ SSP-XX, podendo ser
encontrado(a) no endereço supra citado, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
Cláusula Prévia:
As partes firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico nº. 002/2021-SRP, Processo Administrativo nº 183/2021, sujeitando-se os contratantes a Lei
Federal nº. 10.520/2002, pelo Edital do citado Pregão, seus anexos, pela Lei nº. 8.666/93, e suas alterações
posteriores, no que couber, e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente contrato tem como OBJETO, a AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA – BAHIA/FMS, conforme Pregão Eletrônico nº 002/2021-SRP, mediante Autorização de
Fornecimento emitida pela requisitante, de forma parcelada e contínua.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA TRANSFERÊNCIA
A aquisição referenciada no caput da presente cláusula é inerente à atividade comercial da CONTRATADA,
portanto, não poderá transferir sua execução para outrem.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA EXECUÇÃO
a) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
b) A execução do contrato deverá ser acompanhada pela Sr. Secretário Municipal de Saúde, ou um
representante especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de
informações pertinentes à atribuição;
c) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante, deverão ser solicitadas a
seus superiores em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O prazo do contrato terá o seu início quando na data da sua assinatura, ou seja, dia XX/XX/XXXX, e terá seu fim
no dia XX/XX/XXXX, podendo ser alterado, prorrogado ou rescindido nos termos da Lei 8666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DAS MERCADORIAS
As mercadorias, objeto deste Contrato, deverão ser entregues no prazo de 48 (quarenta e oito horas), contados
a partir da data da Solicitação de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, a quem caberá o
acompanhamento e conferência das mercadorias, com base na referida licitação.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a)

Cumprir fielmente o Contrato com fidelidade e pontualidade;

b) Pagar à CONTRATADA, após conferência e atestação da mercadoria recebida;
c)

Proporcionar ações para que a CONTRATADA possa cumprir todas as normas do Edital da Licitação e

Cláusulas deste Contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a)

Cumprir fielmente o Contrato com fidelidade e pontualidade;

b) Prestar garantia para que os produtos sejam entregues incólumes, em embalagens condizentes com a
legislação específica e de acordo com o Anexo A.1 e com as especificações exigidas na aludida licitação.
c)

Ficarão sob responsabilidade da CONTRATADA, as despesas de transporte com a remessa da mercadoria

solicitada, durante o trajeto da mercadoria, desde a sua origem até o destino;
d) Assumir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidente de trabalho, bem como
alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes de emprego de pessoal que for
designado para a carga, descarga e transporte da mercadoria, desde a sua origem até o destino;
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e)

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões

que se fizerem nos quantitativos das compras em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Art. 65, I, §
1º da Lei 8.666/93 e suas alterações), vedada o seu reajuste de preços;
f)

Responder, ainda, por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais causados por si ou por seus

empregados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, independente de culpa ou dolo, providenciando a
correspondente indenização.
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO / FORMA DE PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DO PREÇO
Dá-se a este contrato o importe de R$ XXXXX (XXXXXX), pela aquisição das mercadorias constantes no(s) Item
(s) nº.(s) ____, no valor de R$ XXXXX (XXXX), ..., conforme Proposta de Preços apresentada pela
CONTRATADA, e da Ata de Registro de Preços nº. XX/XXXX, constantes no certame licitatório Pregão
Eletrônico nº. 002/2021-SRP, que é parte integrante deste contrato, independente de transcrição, homologado
em XX/XX/XXXX, sendo a mesma vencedora do referido certame, podendo seu quantitativo ser acrescido ou
suprimido, conforme item “e” da cláusula anterior. Para o acréscimo não haverá necessidade de assinatura de
novo termo formal de contrato, bastando que para isto, emissão de nova nota de empenho acompanhada de
autorização devidamente protocolada e justificada da autoridade que a emitiu.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da apresentação da nota fiscal/fatura,
devidamente atestada, incluindo-se na composição dos preços todas as despesas necessárias, inclusive quanto
ao pagamento de Tributos Federais, Estaduais e Municipais.
PARÁGRAFO TERCEIRO – DO REAJUSTE DE PREÇOS
Os preços constantes nas propostas não serão reajustados, salvo em decorrência de aumento substancial da
inflação (aumento registrado por órgãos oficiais do governo federal), hipótese em que será aplicado ao preço
unitário constante no contrato, o respectivo índice de majoração.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS
a) A CONTRATADA garante acatar nas mesmas condições pedidos suplementares não programados na
referida licitação e neste contrato, porém autorizado pela autoridade superior, ao limite de 25% (vinte e cinco por
cento) permitido, conforme Art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações;
b) A CONTRATADA se responsabilizará e intermediará toda e qualquer eventual ocorrência no que diz respeito
à ficha técnica dos produtos fornecidos, inclusive quanto a danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros,
ocasionados pelo uso dos mesmos, quer sejam físicos (principalmente no que se refere à integridade da saúde
física e mental dos usuários) e materiais, obrigando-se, desde já a responsabilizar-se, além das penalidades
previstas em lei, por supostas ações judiciais indenizatórias que forem impetradas pelo CONTRATANTE ou por
terceiros, independente de culpa ou dolo, mesmo que tais danos sejam de responsabilidade exclusiva dos
fabricantes dos produtos fornecidos;
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c) A CONTRATADA deverá informar se necessário, ao CONTRATANTE, através de relatório assinado por
técnico responsável, acerca de detecção de eventuais danos de qualquer natureza provocados pelo uso dos
produtos licitados, providenciando o seu recolhimento e a correta destinação, ressarcindo de imediato o
CONTRATANTE em valores atualizados em moeda corrente nacional ou, dependendo do caso, a critério do
CONTRATANTE, sua substituição por congênere, atestada e autorizada por técnicos designados e/ou
contratados pelo CONTRATANTE devidamente qualificados para tal.
CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
UND: 02.3.005.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIV/PROJ.: (A DETERMINAR)
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.0000 Material de Consumo.
Fontes:
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
O pagamento da operação objeto deste contrato será efetuado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA,
mediante emissão da respectiva fatura/nota fiscal (inclusive eletrônica) ou congênere legal, a crédito da seguinte
CONTA CORRENTE Nº: XXXXXX; AGÊNCIA: XXXXXX; BANCO: XXXXXXXX, após atestação das
mercadorias recebidas, realizada em conjunto por representantes das partes. O pagamento será realizado
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, acompanhada da Nota de Empenho. O
CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto licitado estiver
em desacordo com a especificação exigida, proposta e aceita.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução deste contrato será exercida por um representante do CONTRATANTE, neste ato
denominado FISCAL, devidamente credenciado pela Administração, ao qual competirá acompanhar as
negociações, desde o ato da assinatura deste contrato até o prazo final, a quem competirá dirimir as dúvidas que
surgirem neste curso, inclusive acompanhar o pagamento (vide cláusula nona), e de tudo dará ciência ao
credenciante, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93, e legislação complementar.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização
ou ao acompanhamento pelo órgão interessado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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I – Responderá por perdas e danos, a ser apurada em ação própria, a parte que infringir qualquer cláusula deste
contrato;
II - A inexecução do presente contrato por parte da CONTRATADA, por motivo alheio à vontade do
CONTRATANTE, obriga a CONTRATADA a pagar multa de 20% (vinte por cento) do valor deste Contrato, além
das penalidades aludidas nos Artigos 87 e 88 e seus incisos, da Lei 8.666/93 e suas alterações, no que couber.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO, ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA RESCISÃO
a) Inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, Art. 77, da Lei 8.666/93 e suas alterações;
b) Inadimplência de uma das partes, ou no caso de uma delas ensejar em falta ao que aqui foi pactuado, de tal
forma que não subsistam condições para a manutenção do mesmo.
c) Superveniência de fatos que impeçam ou tornem inconvenientes o prosseguimento de sua execução, desde
que devidamente fundamentado.
d) As partes poderão rescindir este contrato de forma amigável, sem nenhum ônus para as mesmas, desde que
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
e) Infringência de qualquer disposição prevista na Legislação Federal específica para realização de Contratos
Administrativos.
f) Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, conforme o interesse das partes Contratantes e
especialmente da Administração Municipal – CONTRATANTE, bastando que se comunique o ato da rescisão
em 08 (oito) dias de antecedência, ficando desde já pactuado, que não incidirá sobre este CONTRATO SOB
REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO, nenhum direito indenizatório ao CONTRATADO, exceto o pagamento
pelas mercadorias recebidas e não paga.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO
As partes poderão também alterar este instrumento de contrato, através de Termo Aditivo a ele, onde se
observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como prorrogá-lo,
quando do seu vencimento (por escrito e protocolado), no decorrer de 10 (dez) dias anteriores à data e
expiração).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplica-se ao presente Contrato, tudo quanto dispõe a Lei 8.666/93 e as suas posteriores alterações e tudo aquilo
que doutrina a melhor jurisprudência para realização de contratos administrativos.
PARÁGRAFO ÚNICO – EXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO
O presente contrato está fundamentado quanto à Exigência de Licitação, com base no Art. 23, Inciso II, alínea
‘a’ da Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo parte integrante e insolúvel do Processo Administrativo nº.
183/2021 e Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº. 002/2021-SRP, publicado nas formas da lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Conceição do Almeida - Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas relativas
ao cumprimento do instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, para
um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual, depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas a
tudo presentes, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.
Conceição do Almeida - Bahia, XX de XXXXX de _______.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA BAHIA
Adailton Campos Sobral – Prefeito
CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
Suely Campos Sobral de Andrade – Secretária Municipal de Saúde

XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

__________________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________
__________________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL
Nº. XXX / XXXX

Anexo I

Especificações, Quantitativos e Preços

(DISCRIMINAR CONFORME CONSTA NA PROPOSTA DE PREÇOS)
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