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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 636/2021
De, 01 de Junho de 2021.
“Dispõe sobre transposição, transferência e remanejamento de créditos
orçamentários no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal,
autoriza abertura de fontes de recursos no orçamento vigente e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte
lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal, nos moldes do artigo 167, VI
da Constituição Federal, mediante Decreto, autorizado a Realocar recursos orçamentários no
âmbito da Administração Direta e Fundos Especiais, a título de Transposição, Transferência e
Remanejamento de Créditos Orçamentários, até o montante do orçamento fixado para o
Município, no exercício financeiro de 2021.
§ 1º - A Transposição, Transferência e o Remanejamento são instrumentos de
flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais.
§ 2º - Para efeito da Lei Orçamentária entende-se:
I – Transposição – São realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do
mesmo órgão.
II – Transferência – São realocações de recursos entre as categorias econômicas de
despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.
III – Remanejamento – São realocações na organização de um ente público, com
destinação de recursos de um órgão para outro.
Praça Edgar Tupinambá, s/n – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, coincidindo seus efeitos
com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021, revogadas as disposições em
contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA,
em 01 de Junho de 2021.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL,
Prefeito Municipal de Conceição do Almeida.
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 637/2021
De, 01 de Junho de 2021.
"Dá denominação ao Prédio da Câmara Municipal de Vereadores de
Conceição do Almeida de “Vereador Manoel Antônio Paixão Oliveira”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, ESTADO DA BAHIA,
FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O Prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Conceição do Almeida,
localizada na Rua José Joaquim de Almeida, Conceição do Almeida-Ba, Cep. 44.540-000, passa a
denominar-se de “Vereador Manoel Antonio Paixão Oliveira”.
Parágrafo Único – Em caso de mudança da Sede da Câmara Municipal de Vereadores
da Câmara Municipal de Conceição do Almeida, a denominação, constante no caput deste artigo,
permanecerá sendo a mesma.
Art. 2º - Fica o Poder Legislativo autorizado a confeccionar e afixar a placa de
identificação do plenário na entrada e no interior do mesmo.
Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias,
constantes no Orçamento e Programa.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA, em
01 de Junho 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

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

Sexta-feira
04 de junho de 2021
Ano V • Edição Nº 2571

-5Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO | AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021)

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. 010/2021 SRP
(Desconsiderar publicação ocorrida na edição nº. 2570, pág. 2, do dia 02/06/2021)

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 21/06/2021, 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. 010/2021 SRP, utilizando como critério de julgamento o
Menor Preço Por Item, tendo como objeto de licitação o seguinte:
OBJETO: SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES
PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, de acordo com as
especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, anexo I do edital, 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 19/06/2021, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo
endereço eletrônico licitaalmeida2@gmail.com.
Conceição do Almeida – Bahia, 04 de junho de 2021.

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 001/2021, de 14/01/2021)
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RETIFICAÇÃO | EDITAL (PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021)

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 PRESENCIAL Nº. 010/2021 SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº. 365/2021
Tipo: PRESENCIAL / MENOR PREÇO POR ITEM
(Desconsiderar publicação ocorrida na edição nº. 2570, págs. 03 a 41, DO DIA 02/06/2021)

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 Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Agricultura,
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos e Secretaria
Municipal de Assistência Social.
III. Modalidade
IV. Processo Administrativo no.
Pregão Presencial no. 010/2021 SRP
365/2021
V. Tipo

VI. Forma de Fornecimento

Conforme ordem de fornecimento.

Presencial
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 SELEÇÃO DAS
MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES,
PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, 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.
IX - Local e data para o credenciamento, recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e
Sessão de Julgamento:
Credenciamento: às 09:00 horas (horário de Brasília) do dia 21/06/2021.
Abertura em Seção Pública: Prevista para às 09:15 horas (horário de Brasília) do dia 21/06/2021.
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:
A DETERMINAR
XI. Vigência da Ata de Registro de preço
O prazo será de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura.
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. 001/2021, de 14/01/2021)
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
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Departamento de Licitações e Contratos

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
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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envelopes, identificar-se exibindo a cópia autenticada da Carteira de Identidade, bem como de documento que o
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 conforme ANEXO IV acima citados serão entregues
ao Pregoeiro 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. 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. 010/2021 SRP
SESSÃO DE ABERTURA: 21/06/2021
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00hs (horário de Brasília)

17.2. 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.
17.3. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta
este último.
17.4. 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
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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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 pela contratada das obrigações.
17.5. 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.
17.6. 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.
17.7. 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.
17.8. 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.
17.9. 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.
17.10. 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. 010/2021 SRP
SESSÃO DE ABERTURA: 21/06/2021
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00hs (horário de Brasília)

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;
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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;
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 FGTS/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:
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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;
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.
d) A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:
e) 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;
f) 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.
g) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
h) Em se tratando de Microempresas e empresas de pequeno porte é facultado apresentação do Balanço
Patrimonial.
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;
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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
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
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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.
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.
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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.
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.
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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

9

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

Sexta-feira
04 de junho de 2021
Ano V • Edição Nº 2571

-15Prefeitura 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

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.
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.
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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
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
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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
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.
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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.
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.
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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 Ata de registro de Preço;
Anexo VI. Minuta do Contrato.
Conceição do Almeida – Bahia, 04 de junho de 2021.

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial

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

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

Objeto:
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Contratação de empresa para a

SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E
LEVES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS neste Termo de Referência.
2.

Justificativa:

Considerando que as aquisições são necessárias para atender as demandas das Secretarias de Administração e
Finanças, Saúde, Agricultura, Educação, Infraestrutura e Assistência Social, referentes as ações e atividades
diárias, bem como as eventuais, em que exigem a locomoção dos veículos dentro e fora do município para melhor
atendimento aos serviços da administração e atender aos munícipes
Considerando que o Registro de preços é uma ferramenta que serve para futura e eventual aquisição de produtos
com demanda variável. Nesse processo, o Registro de Preços será para futura e eventual aquisição de Pneus,
Câmaras de Ar e Protetores para reposição da frota oficial de veículos das Secretarias, de acordo como forem
sendo requisitadas, não necessitando da reserva orçamentária em sua totalidade, utilizando os recursos financeiros
de forma sustentável, podendo inclusive, melhorar a organização das compras.
Todos os pneus deverão ser novos já Inclusas as válvulas, não sendo aceito pneus remoldados e/ou reformados.
3.

Valor Estimado:

3.1. O custo estimado foi apurado a partir de valores de referência de mercado constante do processo
administrativo). Estão inclusas as válvulas e todas as despesas necessárias à entrega dos produtos.
4.

Planilha de Quantitativos:

Os quantitativos dos materiais citados são estimados e baseados na planilha de consumo pelo período de 12 (doze)
meses, a saber:

5.

Especificação / Detalhamento:

ITEM

QUANT

UND

1

PNEU 10.00-20 BORRACHUDO

DESCRIÇÃO

10

UND

2

PNEU 10.00-20 LISO

30

UND

3

PNEU 215/75R17.5 BORRACHUDO

24

UND

4

PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO

12

UND

5

PNEU 275/80R22.5 LISO

12

UND
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6.

6

PNEU 14.00-24 12 LONAS

7

PNEU 12.5/80-18

8

PNEU 10.00R20 RADIAL BORRACHUDO

9

18

UND

6

UND

24

UND

PNEU 17.5-25 12 LONAS

4

UND

10

PNEU 215/75R17.5 LISO

12

UND

11

PNEU 175/70R13

40

UND

12

PNEU 175/70R14

60

UND

13

PNEU 185/70R14

36

UND

14

PNEU 205/75R16

36

UND

15

PNEU 202/60R15

12

UND

16

PNEU 225/65R16

24

UND

17

PNEU 175/65R14

36

UND

18

CAMARA 10.00-20

30

UND

19

CAMARA KM 24

12

20

PROTETOR 20

UND
30

UND

PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

6.1. Os produtos deverão ser fornecidos pelo contratada ao longo do período de vigência da Ata de Registro de
Preços e mediante a expedição da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (AFM) no prazo de até
08(oito) dias consecutivos por pessoa credenciada pela respectiva Unidade.
6.2. O fornecimento será feito nas Secretarias do Município de Conceição do Almeida – BA, mediante a
apresentação da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (AFM), devidamente assinada pelo
responsável credenciado pela respectiva Unidade.
7. Pagamento
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 30 (trinta) após o seu recebimento.
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.
.
8.

Acompanhamento e Fiscalização

8.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria Solicitante, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
fornecimento de produto inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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9.

Disposições Gerais

9.1. A Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida ou as unidades envolvidas, reservam-se o direito de impugnar
os itens entregues, se esses não estiverem de acordo com as especificações;
9.2. Os produtos cotados deverão atender as especificações constantes na planilha;
9.3. 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 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 e demais punições previstas pela ANP – Agência Nacional do Petróleo.
9.4. 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;
9.5. 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.

Renata Suely Nogueira de Santana Barros
Secretária de Administração e Finanças

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. 010/2021 SRP
Prezados Senhores,
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Em atendimento ao Edital do Pregão Presencial n°. 010/2021 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 SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E
PROTETORES, PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES À PREFEITURA
MUNICIPAL

DE

CONCEIÇÃO

DO

ALMEIDA,

DE

ACORDO

COM

AS

ESPECIFICAÇÕES

E

QUANTIDADES

ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, conforme abaixo especificado:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: ()
BANCO: ()

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

NOME:
RG Nº.:
EDEREÇO:
CARGO/FUNÇÃO:
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

DESCRIÇÃO

10.00-20 BORRACHUDO
PNEU 10.00-20 LISO
PNEU 215/75R17.5 BORRACHUDO
PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO
PNEU 275/80R22.5 LISO
PNEU 14.00-24 12 LONAS
PNEU 12.5/80-18
PNEU 10.00R20 RADIAL BORRACHUDO
PNEU 17.5-25 12 LONAS
PNEU 215/75R17.5 LISO
PNEU 175/70R13
PNEU 175/70R14
PNEU 185/70R14
PNEU 205/75R16
PNEU 202/60R15
PNEU 225/65R16
PNEU 175/65R14
CAMARA 10.00-20
CAMARA KM 24
PROTETOR 20
PNEU

CPF:

QUANT

UND

10
30
24
12
12
18
6
24
4
12
40
60
36
36
12
24
36
30
12
30

UND

MARCA

PREÇOS
UNITÁRIO

TOTAL

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Valor total da proposta R$ _____________________ (POR EXTENSO)
1. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
2. Prazo de entrega: O prazo de entrega dos materiais será de até 08(oito) dias consecutivos, mediante Autorização de Fornecimento
expedida pela Secretaria Solicitante.
3. Estão inclusos no preço as válvulas, assim também como 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
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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ANEXO III
CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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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. 010/2021 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.
(Município sede da empresa), __ de__________ de ______.

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

ANEXO IV
DECLARAÇÃO

Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
Prezados Senhor,
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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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 emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
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 010/2021 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 do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


Que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº

010/2021 SRP, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 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 PRESENCIAL Nº 010/2021 SRP, quanto a participar ou não da referida licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 SRP, não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 SRP, antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 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
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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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 010/2021 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 PRESENCIAL Nº 010/2021
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. _____

ANEXO V
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2021 SRP
Ata de Registro de Preços nº. __/___
Processo Administrativo nº 365/2021.
Ata de Registro de Preços nº ___/_____, referente ao Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº.
010/2021 SRP, que tem como objeto a EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E
PROTETORES, PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, 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,
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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 do outro lado
a empresa .................., pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº.
.........................., representada pelo Senhor

com sede na

(a).......................,..............,.................., doravante denominada

simplesmente como FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão
exarada no Processo Administrativo nº 365/2021 e homologada em ___/___/____, referente ao Pregão Presencial
nº. 010/2021 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 EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS,
CÂMARAS E PROTETORES, PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, 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.
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)
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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, 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:
Unidade Orçamentária
04. Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso - 00
07. Fundo Municipal de Educação
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso – 01
10. Secretaria Municipal de Agrc., Ind, Com. e Meio Ambiente
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso - 00
11. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos.
Projeto/Atividade
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(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso - 00
12. Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso – 00
09. Fundo Municipal de Saúde
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso – 02
Elementos de Despesas
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 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;
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. 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
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.
4.7. 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.
4.8. 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
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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 MATERIAIS

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 materiais serão fornecidos diretamente no estabelecimento do FORNECEDOR, mediante emissão de
AFM – Autorização de Fornecimento de Material, devidamente emitida por autoridades da Secretaria competente.
5.1.2. Os materiais deverão ser fornecidos à Secretaria 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, no prazo de até 08(oito) dias consecutivos.
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 consecutivos, contadas da data do
recebimento da respectiva AFM;
5.1.5. O FORNECEDOR deverá estar apto à entrega dos materiais licitados imediatamente após a assinatura desta
ata de Registro de Preços;
5.1.6. Os produtos serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do Pregão
Presencial nº. 010/2021 SRP e seus anexos e na proposta apresentada pelo FORNECEDOR;
5.1.7. O recebimento dos materiais será processado por Servidor designado pela Secretaria solicitante, que terá a
responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que se fizerem necessários para aceitar
ou rejeitar os equipamentos e materiais entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal/Fatura;
5.1.8. Os materiais 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 equipamentos e materiais nas dependências da Secretaria Solicitante.
5.1.10.

No caso de rejeição dos materiais, 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 mesmos 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 de
Infraestrutura, devendo o novo material ser entregue sem qualquer ônus para esta última, condicionando ao
saneamento da situação a sua aceitação.
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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 Presencial nº. 010/2021 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” 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.
7.

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

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:
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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.
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.
8.1.

DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Órgão

Gerenciador do Registro de Preços 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, determinando
as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao FORNECEDOR instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando
for o caso;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta Ata de Registro de
Preços;
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d) esclarecer prontamente as dúvidas do FORNECEDOR, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 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;
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 de
contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação do FORNECEDOR de manter, durante toda a execução do contrato, em 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
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9.1. 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.
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 total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em acatar a AFM;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
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.
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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:
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 Presencial nº. 010/2021 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

SECRETARIA XXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Adailton Campos Sobral - Prefeito

Secretária Municipal XXXXXXXXXX

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX
FORNECEDOR

__________________________________________

__________________________________________

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CPF: ____________________________________

CPF: ____________________________________

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES
Nº. XXX / XXXX
A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E
PROTETORES,

PARA

MANTER

A

FROTA

DE

VEÍCULOS

PESADOS E LEVES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL
DE

CONCEIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

DO
E

ALMEIDA,

DE

QUANTIDADES

COM

AS

ESTABELECIDAS

ACORDO

NO

TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITALQUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO 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
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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,
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
Presencial nº. 010/2021 SRP, Processo Administrativo nº 365/2021, 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 EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E
PROTETORES, PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, conforme Pregão
Presencial nº 010/2021 SRP, mediante Autorização de Fornecimento emitida pela requisitante, de forma
parcelada e contínua.
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 da Infraestrutura, Transportes
e Serviços Públicos, 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.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MATERIAIS
Os materiais, objeto deste Contrato, deverão ser entregues no prazo de até 08 (oito) dias consecutivos, contados
a partir da data da Solicitação de Fornecimento expedida pela Secretaria solicitante, 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, em obediência ao que determina o Termo de

Referência do edital do Pregão Presencial nº. 010/2021, da Ata de Registro de Preços nº. XXX/XXXX, que são
partes insolúveis deste contrato, independentemente de transcrição;
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;
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 Presencial nº. 010/2021
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.
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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 equipamentos e materiais 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;
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:
Unidade Orçamentária
04. Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso - 00
07. Fundo Municipal de Educação
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso – 01
10. Secretaria Municipal de Agrc., Ind, Com. e Meio Ambiente
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso - 00
11. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos.
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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

35

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

Sexta-feira
04 de junho de 2021
Ano V • Edição Nº 2571

-41Prefeitura 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

Fonte de Recurso - 00
12. Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso – 00
09. Fundo Municipal de Saúde
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso – 02
Elementos de Despesas
3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo
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
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
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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

36

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

Sexta-feira
04 de junho de 2021
Ano V • Edição Nº 2571

-42Prefeitura 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

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. 365/2021
e Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP, publicado nas formas da lei.
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 _______.
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA BAHIA
Adailton Campos Sobral – Prefeito
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX – Secretária Municipal XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
_____________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________
______________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES
Nº. XXX / XXXX

Anexo I

Especificações, Quantitativos e Preços

(DISCRIMINAR CONFORME CONSTA NA PROPOSTA DE PREÇOS)
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO | AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021)
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2021 SRP
(Desconsiderar publicação ocorrida na edição nº. 2570, pág. 44, de 02/06/2021)

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 21/06/2021, às 11:00h (horário de Brasília), 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. 011/2021 SRP, utilizando
como critério de julgamento o Menor Preço Por Lote, tendo como objeto de licitação o seguinte:
OBJETO: SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MUDAS,
PLANTAS,

FLORES,

HERBICIDAS,

EQUIPAMENTOS,

ENTRE

OUTROS,

VISANDO

A

MANUNTEÇÃO DA JARDINAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PLANTAS, ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO A
SEREM REALIZADAS EM PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS SITUADOS NA SEDE E ZONA
RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, de acordo com as especificações e quantidades
estabelecidas no termo de referência, anexo I do edital, 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 19/06/2021, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo
endereço eletrônico licitaalmeida2@gmail.com.
Conceição do Almeida – Bahia, 04 de junho 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. 010/2021 SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº. 365/2021
Tipo: PRESENCIAL / MENOR PREÇO POR ITEM
(Desconsiderar publicação ocorrida na edição nº. 2570, págs. 03 a 41, DO DIA 02/06/2021)

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 Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Agricultura,
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos e Secretaria
Municipal de Assistência Social.
III. Modalidade
IV. Processo Administrativo no.
Pregão Presencial no. 010/2021 SRP
365/2021
V. Tipo

VI. Forma de Fornecimento

Conforme ordem de fornecimento.

Presencial
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 SELEÇÃO DAS
MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES,
PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, 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.
IX - Local e data para o credenciamento, recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e
Sessão de Julgamento:
Credenciamento: às 09:00 horas (horário de Brasília) do dia 21/06/2021.
Abertura em Seção Pública: Prevista para às 09:15 horas (horário de Brasília) do dia 21/06/2021.
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:
A DETERMINAR
XI. Vigência da Ata de Registro de preço
O prazo será de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura.
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. 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
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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envelopes, identificar-se exibindo a cópia autenticada da Carteira de Identidade, bem como de documento que o
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 conforme ANEXO IV acima citados serão entregues
ao Pregoeiro 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. 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. 010/2021 SRP
SESSÃO DE ABERTURA: 21/06/2021
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00hs (horário de Brasília)

17.2. 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.
17.3. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta
este último.
17.4. 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
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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 pela contratada das obrigações.
17.5. 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.
17.6. 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.
17.7. 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.
17.8. 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.
17.9. 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.
17.10. 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. 010/2021 SRP
SESSÃO DE ABERTURA: 21/06/2021
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00hs (horário de Brasília)

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;
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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;
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 FGTS/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:
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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;
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.
d) A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:
e) 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;
f) 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.
g) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
h) Em se tratando de Microempresas e empresas de pequeno porte é facultado apresentação do Balanço
Patrimonial.
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;
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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
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
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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.
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.
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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

8

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

Sexta-feira
04 de junho de 2021
Ano V • Edição Nº 2571

-53Prefeitura 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

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.
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.
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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.
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.
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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
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
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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
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.
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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.
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.
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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 Ata de registro de Preço;
Anexo VI. Minuta do Contrato.
Conceição do Almeida – Bahia, 04 de junho de 2021.

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial

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

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

Objeto:
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Contratação de empresa para a

SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E
LEVES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS neste Termo de Referência.
2.

Justificativa:

Considerando que as aquisições são necessárias para atender as demandas das Secretarias de Administração e
Finanças, Saúde, Agricultura, Educação, Infraestrutura e Assistência Social, referentes as ações e atividades
diárias, bem como as eventuais, em que exigem a locomoção dos veículos dentro e fora do município para melhor
atendimento aos serviços da administração e atender aos munícipes
Considerando que o Registro de preços é uma ferramenta que serve para futura e eventual aquisição de produtos
com demanda variável. Nesse processo, o Registro de Preços será para futura e eventual aquisição de Pneus,
Câmaras de Ar e Protetores para reposição da frota oficial de veículos das Secretarias, de acordo como forem
sendo requisitadas, não necessitando da reserva orçamentária em sua totalidade, utilizando os recursos financeiros
de forma sustentável, podendo inclusive, melhorar a organização das compras.
Todos os pneus deverão ser novos já Inclusas as válvulas, não sendo aceito pneus remoldados e/ou reformados.
3.

Valor Estimado:

3.1. O custo estimado foi apurado a partir de valores de referência de mercado constante do processo
administrativo). Estão inclusas as válvulas e todas as despesas necessárias à entrega dos produtos.
4.

Planilha de Quantitativos:

Os quantitativos dos materiais citados são estimados e baseados na planilha de consumo pelo período de 12 (doze)
meses, a saber:

5.

Especificação / Detalhamento:

ITEM

QUANT

UND

1

PNEU 10.00-20 BORRACHUDO

DESCRIÇÃO

10

UND

2

PNEU 10.00-20 LISO

30

UND

3

PNEU 215/75R17.5 BORRACHUDO

24

UND

4

PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO

12

UND

5

PNEU 275/80R22.5 LISO

12

UND
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6.

6

PNEU 14.00-24 12 LONAS

7

PNEU 12.5/80-18

8

PNEU 10.00R20 RADIAL BORRACHUDO

9

18

UND

6

UND

24

UND

PNEU 17.5-25 12 LONAS

4

UND

10

PNEU 215/75R17.5 LISO

12

UND

11

PNEU 175/70R13

40

UND

12

PNEU 175/70R14

60

UND

13

PNEU 185/70R14

36

UND

14

PNEU 205/75R16

36

UND

15

PNEU 202/60R15

12

UND

16

PNEU 225/65R16

24

UND

17

PNEU 175/65R14

36

UND

18

CAMARA 10.00-20

30

UND

19

CAMARA KM 24

12

20

PROTETOR 20

UND
30

UND

PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

6.1. Os produtos deverão ser fornecidos pelo contratada ao longo do período de vigência da Ata de Registro de
Preços e mediante a expedição da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (AFM) no prazo de até
08(oito) dias consecutivos por pessoa credenciada pela respectiva Unidade.
6.2. O fornecimento será feito nas Secretarias do Município de Conceição do Almeida – BA, mediante a
apresentação da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (AFM), devidamente assinada pelo
responsável credenciado pela respectiva Unidade.
7. Pagamento
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 30 (trinta) após o seu recebimento.
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.
.
8.

Acompanhamento e Fiscalização

8.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria Solicitante, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
fornecimento de produto inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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9.

Disposições Gerais

9.1. A Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida ou as unidades envolvidas, reservam-se o direito de impugnar
os itens entregues, se esses não estiverem de acordo com as especificações;
9.2. Os produtos cotados deverão atender as especificações constantes na planilha;
9.3. 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 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 e demais punições previstas pela ANP – Agência Nacional do Petróleo.
9.4. 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;
9.5. 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.

Renata Suely Nogueira de Santana Barros
Secretária de Administração e Finanças

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. 010/2021 SRP
Prezados Senhores,
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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Em atendimento ao Edital do Pregão Presencial n°. 010/2021 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 SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E
PROTETORES, PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES À PREFEITURA
MUNICIPAL

DE

CONCEIÇÃO

DO

ALMEIDA,

DE

ACORDO

COM

AS

ESPECIFICAÇÕES

E

QUANTIDADES

ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, conforme abaixo especificado:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: ()
BANCO: ()

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

NOME:
RG Nº.:
EDEREÇO:
CARGO/FUNÇÃO:
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

DESCRIÇÃO

10.00-20 BORRACHUDO
PNEU 10.00-20 LISO
PNEU 215/75R17.5 BORRACHUDO
PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO
PNEU 275/80R22.5 LISO
PNEU 14.00-24 12 LONAS
PNEU 12.5/80-18
PNEU 10.00R20 RADIAL BORRACHUDO
PNEU 17.5-25 12 LONAS
PNEU 215/75R17.5 LISO
PNEU 175/70R13
PNEU 175/70R14
PNEU 185/70R14
PNEU 205/75R16
PNEU 202/60R15
PNEU 225/65R16
PNEU 175/65R14
CAMARA 10.00-20
CAMARA KM 24
PROTETOR 20
PNEU

CPF:

QUANT

UND

10
30
24
12
12
18
6
24
4
12
40
60
36
36
12
24
36
30
12
30

UND

MARCA

PREÇOS
UNITÁRIO

TOTAL

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Valor total da proposta R$ _____________________ (POR EXTENSO)
1. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
2. Prazo de entrega: O prazo de entrega dos materiais será de até 08(oito) dias consecutivos, mediante Autorização de Fornecimento
expedida pela Secretaria Solicitante.
3. Estão inclusos no preço as válvulas, assim também como 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
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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

18

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

Sexta-feira
04 de junho de 2021
Ano V • Edição Nº 2571

-63Prefeitura 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

ANEXO III
CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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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. 010/2021 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.
(Município sede da empresa), __ de__________ de ______.

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

ANEXO IV
DECLARAÇÃO

Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
Prezados Senhor,
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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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 emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
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 010/2021 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 do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


Que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº

010/2021 SRP, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 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 PRESENCIAL Nº 010/2021 SRP, quanto a participar ou não da referida licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 SRP, não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 SRP, antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 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
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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 010/2021 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 PRESENCIAL Nº 010/2021
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. _____

ANEXO V
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2021 SRP
Ata de Registro de Preços nº. __/___
Processo Administrativo nº 365/2021.
Ata de Registro de Preços nº ___/_____, referente ao Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº.
010/2021 SRP, que tem como objeto a EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E
PROTETORES, PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, 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,
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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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 do outro lado
a empresa .................., pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº.
.........................., representada pelo Senhor

com sede na

(a).......................,..............,.................., doravante denominada

simplesmente como FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão
exarada no Processo Administrativo nº 365/2021 e homologada em ___/___/____, referente ao Pregão Presencial
nº. 010/2021 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 EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS,
CÂMARAS E PROTETORES, PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, 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.
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)
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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, 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:
Unidade Orçamentária
04. Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso - 00
07. Fundo Municipal de Educação
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso – 01
10. Secretaria Municipal de Agrc., Ind, Com. e Meio Ambiente
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso - 00
11. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos.
Projeto/Atividade
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(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso - 00
12. Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso – 00
09. Fundo Municipal de Saúde
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso – 02
Elementos de Despesas
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 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;
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. 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
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.
4.7. 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.
4.8. 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
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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 MATERIAIS

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 materiais serão fornecidos diretamente no estabelecimento do FORNECEDOR, mediante emissão de
AFM – Autorização de Fornecimento de Material, devidamente emitida por autoridades da Secretaria competente.
5.1.2. Os materiais deverão ser fornecidos à Secretaria 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, no prazo de até 08(oito) dias consecutivos.
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 consecutivos, contadas da data do
recebimento da respectiva AFM;
5.1.5. O FORNECEDOR deverá estar apto à entrega dos materiais licitados imediatamente após a assinatura desta
ata de Registro de Preços;
5.1.6. Os produtos serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do Pregão
Presencial nº. 010/2021 SRP e seus anexos e na proposta apresentada pelo FORNECEDOR;
5.1.7. O recebimento dos materiais será processado por Servidor designado pela Secretaria solicitante, que terá a
responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que se fizerem necessários para aceitar
ou rejeitar os equipamentos e materiais entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal/Fatura;
5.1.8. Os materiais 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 equipamentos e materiais nas dependências da Secretaria Solicitante.
5.1.10.

No caso de rejeição dos materiais, 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 mesmos 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 de
Infraestrutura, devendo o novo material ser entregue sem qualquer ônus para esta última, condicionando ao
saneamento da situação a sua aceitação.
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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 Presencial nº. 010/2021 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” 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.
7.

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

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:
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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.
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.
8.1.

DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Órgão

Gerenciador do Registro de Preços 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, determinando
as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao FORNECEDOR instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando
for o caso;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta Ata de Registro de
Preços;
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d) esclarecer prontamente as dúvidas do FORNECEDOR, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 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;
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 de
contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação do FORNECEDOR de manter, durante toda a execução do contrato, em 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
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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

29

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

Sexta-feira
04 de junho de 2021
Ano V • Edição Nº 2571

-74Prefeitura 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

9.1. 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.
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 total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em acatar a AFM;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
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.
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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:
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 Presencial nº. 010/2021 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

SECRETARIA XXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Adailton Campos Sobral - Prefeito

Secretária Municipal XXXXXXXXXX

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX
FORNECEDOR

__________________________________________

__________________________________________

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CPF: ____________________________________

CPF: ____________________________________

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES
Nº. XXX / XXXX
A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E
PROTETORES,

PARA

MANTER

A

FROTA

DE

VEÍCULOS

PESADOS E LEVES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL
DE

CONCEIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

DO
E

ALMEIDA,

DE

QUANTIDADES

COM

AS

ESTABELECIDAS

ACORDO

NO

TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITALQUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO 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
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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,
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
Presencial nº. 010/2021 SRP, Processo Administrativo nº 365/2021, 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 EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E
PROTETORES, PARA MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, conforme Pregão
Presencial nº 010/2021 SRP, mediante Autorização de Fornecimento emitida pela requisitante, de forma
parcelada e contínua.
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 da Infraestrutura, Transportes
e Serviços Públicos, 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.
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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

33

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

Sexta-feira
04 de junho de 2021
Ano V • Edição Nº 2571

-78Prefeitura 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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MATERIAIS
Os materiais, objeto deste Contrato, deverão ser entregues no prazo de até 08 (oito) dias consecutivos, contados
a partir da data da Solicitação de Fornecimento expedida pela Secretaria solicitante, 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, em obediência ao que determina o Termo de

Referência do edital do Pregão Presencial nº. 010/2021, da Ata de Registro de Preços nº. XXX/XXXX, que são
partes insolúveis deste contrato, independentemente de transcrição;
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;
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 Presencial nº. 010/2021
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.
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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 equipamentos e materiais 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;
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:
Unidade Orçamentária
04. Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso - 00
07. Fundo Municipal de Educação
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso – 01
10. Secretaria Municipal de Agrc., Ind, Com. e Meio Ambiente
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso - 00
11. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos.
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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Fonte de Recurso - 00
12. Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso – 00
09. Fundo Municipal de Saúde
(A DETERMINAR)
Fonte de Recurso – 02
Elementos de Despesas
3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo
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
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
Edital Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP
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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. 365/2021
e Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº. 010/2021 SRP, publicado nas formas da lei.
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 _______.
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA BAHIA
Adailton Campos Sobral – Prefeito
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX – Secretária Municipal XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
_____________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________
______________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES
Nº. XXX / XXXX

Anexo I

Especificações, Quantitativos e Preços

(DISCRIMINAR CONFORME CONSTA NA PROPOSTA DE PREÇOS)
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 041/2021)
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
I – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 070/2091
II – INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo de Dispensa de Licitação nº. 041/2021
III – JOCIARA ROCHA MOREIRA, CPF (MF) nº: 568.402.685-00, residente e domiciliada na Rua Mário
Caldas, nº. 243, centro, no Município de Conceição do Almeida – Ba, CEP: 44540-000.
IV – MOTIVAÇÃO: O presente termo destina-se à alteração do objeto do contrato, que passará a ter a
seguinte redação:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE EDÉZIO, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.
V – DA NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Feita a alteração no objeto do contrato em referência, as despesas decorrentes do presente contrato, da
correrão à conta da seguinte Dotação constante no Orçamento vigente:
Unid. Orçamento: 02.003.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Ativ./Projeto: 04.122.004.4011 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADM. DA SEC. MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.36.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

- Fonte: 00

VI – FUNDAMENTO LEGAL: § 8º do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
VII - Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato
originário não modificadas por este Termo de Apostilamento.
Conceição do Almeida – Bahia, 01 de junho de 2021.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Adailton Campos Sobral
Prefeito
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TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 019/2021
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 019/2021, FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA –
BAHIA – PREFEITURA MUNICIPAL E O Sr. TÉRCIO FONSECA
SALES, COM ORIGEM NO PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº. 006/2021.

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
LOCATÁRIO: De um lado, na qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA –
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, residente e domiciliado nesta cidade,
podendo também ser encontrado no endereço supracitado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.
LOCADOR: Do outro lado, na qualidade de CONTRATADA, o Sr. TERCIO FONSECA SALES, residente e domiciliado
na Fazenda São João, nº. 34, São Francisco da Mombaça, na cidade de Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540000.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA GEMINIANO, Nº 118, CENTRO, CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, originado do processo de Dispensa de
Licitação nº. 042/2021.
2. DA MOTIVAÇÃO
2.1. Tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº. 401/2021, os contratantes, resolvem rescindir de
forma amigável o contrato nº. 019/2021, com fundamento legal nos artigos 78, VII, c/c art. 79, II da Lei Federal nº.
8.666/93, firmado junto ao locador acima identificado, nas seguintes condições: as partes contratantes estabelecem
neste termo de que estão quites com suas responsabilidades, exceto quanto ao pagamento da mensalidade do mês
de maio/2021, que se dará até o dia 31/05/2021, salientando que o LOCATÁRIO entregará o imóvel da mesma forma
como o encontrou, em especial quanto à situação do seu estado de conservação, contas de fornecimento de água,
luz e telefone.
3. DA VIGÊNCIA / DISTRATO
3.1. Da Vigência: A vigência do contrato teve o seu início no dia 04/01/2021 e o seu fim no dia 31/12/2021.
Rescisão do Contrato nº. 071/2021
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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3.2. Do Distrato: A partir do dia 31/05/2021, data em que se dará a entrega definitiva das chaves, fica rescindido
definitivamente o presente termo, que por força da presente rescisão, o LOCADOR poderá dar ao imóvel o destino
que lhe aprouver
4. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. O levantamento dos valores devidos ao LOCADOR deverá ser apurado pelo período de vigência do contrato.
5.

CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá ao LOCATÁRIO providenciar a publicação deste instrumento, no Diário Oficial do Município, e em
outros meios legais no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
6.

CLÁUSULA QUARTA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Conceição do Almeida - Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou se torne.
Conceição do Almeida – Bahia, 24 de maio de 2021.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - PREF. MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral – Prefeito Municipal
LOCATÁRIO

TÉRCIO FONSECA SALES
LOCADOR

_______________________________________
TESTEMUNHA
CPF: __________________________________

_______________________________________
TESTEMUNHA
CPF: __________________________________

Rescisão do Contrato nº. 071/2021
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADJUDICAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021)

Estado da Bahia

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

Departamento de Licitações e Contratos

Termo de Julgamento e
Adjudicação do Pregão Eletrônico nº. 005/2021
Processo Administrativo nº. 345/2021
Critério de Julgamento: Menor Preço Global
Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, tendo em vista a inexistência de manifestação
de interposição de recursos, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 10.520/02, após recebimento das propostas
reformuladas, eu Egberto de Almeida Cardoso Filho, Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Conceição do
Almeida - Bahia, no exercício das atribuições que me confere o Decreto Municipal nº. 002/2021, de 14/01/2021,
ADJUDICO aos licitantes vencedoras do Pregão Eletrônico nº. 005/2021, conforme consta na Ata da Sessão
Pública de Abertura e Julgamento lavrada nesta data.
OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
DISTRIBUIÇÃO DE KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ESTUDANTES
MATRICULADOS EM CRECHE, ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E
EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS (EJA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA, conforme especificações e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência Anexo I do edital, a saber:
ADJUDICAÇÃO
GLOBAL
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 11.609.023/0001-14, inscrição Estadual nº.085.842.120, com sede na Rua Cruz e Souza 143
Centro, na cidade de Feira de Santana - Bahia, CEP 44.001-064, por ter apresentado o Menor Preço Global.
Portanto a Melhor Oferta no Valor global de R$ 304.960,00 (Trezentos e quatro mil novecentos e sessenta
reais), conforme Anexo I deste termo.
O presente resultado será encaminhado à autoridade superior para a procedente homologação, se assim convir
para os interesses da administração.
Conceição do Almeida – Bahia, 04 de junho de 2021.

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

Termo de Adjudicação – Pregão Eletrônico nº. 005/2021
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Termo de Julgamento e
Adjudicação do Pregão Eletrônico nº. 005/2021
Processo Administrativo nº. 345/2021
Critério de Julgamento: Menor Preço Global

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

ITEM

1.

2.

3.

4.

5.

DESCRIÇÃO
AÇÚCAR, CRISTALIZADO, SACAROSE DE
CANA-DE-AÇÚCAR, NA COR BRANCA.
EMBALAGEM
EM
POLIETILENO,
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE, DE ACORDO COM AS
NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES
DA ANVISA/MS.
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.
BISCOITO, TIPO MAISENA, EMBALAGEM
DUPLA CONTENDO 400G, COM DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE, PESO LIQUIDO E DE ACORDO
COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES
VIGENTES DA ANVISA/MS.
CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGEM
A VÁCUO DE 250G, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA
DO CAFÉ – ABIC. O PRODUTO DEVE TER
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E
ATENDER A PORTARIA 451/97 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO
12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE
NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS
– CNNPA. EMBALAGEM CONTENDO
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE.
FEIJÃO
CARIOQUINHA,
EMBALAGEM
COM
01

TIPO
1.
KG,
COM

IDENTIFICAÇÃ
O

UND

MARCA

QUANT.

AÇÚCAR

KG

DA ROÇA

8.000

R$ 3,13

R$ 25.040,00

ARROZ
BRANCO

KG

TIO
ALEMÃO

8.000

R$ 4,14

R$ 33.120,00

400G

TUPY

8.000

R$ 2,90

R$ 23.200,00

PCT

BISCOITO
TIPO MAIZENA

PCT

UNITÁRIO

TOTAL

CAFÉ

250G

PORTO
BARÃO

8.000

R$ 3,25

R$ 26.000,00

FEIJÃO

KG

TOZZO

8.000

R$ 6,00

R$ 48.000,00
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6.

7.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,
PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM AS
NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES
DA ANVISA/MS.
LEITE EM PÓ, INTEGRAL. EMBALAGEM
COM
200 G, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
DO
FABRICANTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DE
ACORDO COM AS NORMAS E/OU
RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.
O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA. CARACTERÍSTICAS:
A) ORGANOLÉPTICAS:ASPECTO – PÓ
UNIFORME SEM GRÂNULOS; COR –
BRANCO AMARELADA; ODOR E SABOR –
AGRADÁVEL,
NÃO
RANÇOSO,
SEMELHANTE AO DO LEITE FLUIDO; B)
FÍSICO – QUÍMICAS PROTEÍNA – MÍNIMO
20 %; GORDURA – MÍNIMO 20 %;
UMIDADE – MÁXIMO 3,5 %; ACIDEZ EM
SÓLIDOS NÃO GORDUROSOS – MÁXIMO
18 % ; SOLUBILIDADE – MÍNIMO 98 %;
AMIDO – AUSÊNCIA; SORO – AUSÊNCIA;
C) MICROBIOLÓGICAS – SALMONELLA
EM 25 G – AUSÊNCIA COLIFORMES A
45º
C
–
MÁXIMO
10/G
STAPHYLOCOCCUSCOAGULASE (+) –
MÁXIMO 10 (2)/G BACILLUSCERENS –
MÁXIMO
5
X
10
(3)/G
E)
MICROSCÓPICAS - SUJIDADES, LARVAS
E PARASITAS – AUSÊNCIA. VALIDADE –
12 MESES EMBALAGEM: SACO DE
POLIÉSTER ALUMINIZADO, ROTULADO,
HERMETICAMENTE
FECHADO
POR
TERMOSSOLDAGEM, CONTENDO ATÉ
200
GRAMAS
DO
PRODUTO,
ACONDICIONADO
EM
CAIXA
DE
PAPELÃO REFORÇADO DE ATÉ 20 KG. A
EMBALAGEM PRIMÁRIA DO PRODUTO
DEVERÁ SER DE MATERIAL RESISTENTE
COM
COMPROVADA
TAXA
DE
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA –
TPVA MÁXIMA INDIVIDUAL DE 0,77G
ÁGUA/M(2) /DC A 38ºC 90% UR EM
ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO COM, NO
MÍNIMO, QUATRO CORPO-DE-PROVA DO
MATERIAL DA EMBALAGEM.
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, A BASE
DE FARINHA, COM OVOS. EMBALAGEM
COM
500 G, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,
PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM AS
NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES
DA ANVISA/MS.

LEITE EM PÓ

MACAR
RÃO
ESPAGUETE

PCT

200G

PCT

500G

CCGL

8.000

R$ 5,30

R$ 42.400,00

BAHIA

16.000

R$ 2,00

R$ 32.000,00
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8.

9.

MILHO BRANCO, EM GRÃO, SECO.
EMBALAGEM C/ 500G. APRESENTANDO
GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE
PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O
TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM
CONDIÇÕES
ADEQUADAS
PARA
O
CONSUMO.
COM
AUSÊNCIA
DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE
ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA
CNNPA.
ÓLEO
DE
SOJA
VEGETAL
PURO,
REFINADO, RICO EM VITAMINA E,
EMBALAGEM, CONTENDO 900 ML, COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E
PESO LÍQUIDO, E DE ACORDO COM AS
NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES
DA ANVISA/MS.

MILHO
BRANCO

500G

PCT

DULAR

8.000

R$ 1,40

R$ 11.200,00

ÓLEO DE SOJA

UND

SOYA

8.000

R$ 8,00

R$ 64.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$ 304.960,00
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TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 071/2021
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 071/2021, FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA –
BAHIA – PREFEITURA MUNICIPAL E A Srª. MARIA DA
CONCEIÇÃO

ALVES

DE

ALMEIDA,

COM

ORIGEM

NO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 042/2021.

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
LOCATÁRIO: De um lado, na qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA –
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, residente e domiciliado nesta cidade,
podendo também ser encontrado no endereço supracitado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.
LOCADOR: Do outro lado, na qualidade de CONTRATADA, a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ALMEIDA,
residente e domiciliada na Rua Dois de Julho, nº. 142, Fundo, no Município de Conceição do Almeida – Ba, CEP:
44540-000.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA DOIS DE JULHO, Nº. 142, CENTRO, CONCEIÇÃO
DO ALMEIDA – BAHIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER, originado do processo de Dispensa de Licitação nº. 042/2021.
2. DA MOTIVAÇÃO
2.1. Tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº. 401/2021, os contratantes, resolvem rescindir de
forma amigável o contrato nº. 071/2021, com fundamento legal nos artigos 78, VII, c/c art. 79, II da Lei Federal nº.
8.666/93, firmado junto ao locador acima identificado, nas seguintes condições: as partes contratantes estabelecem
neste termo de que estão quites com suas responsabilidades, exceto quanto ao pagamento da mensalidade do m ês
de maio/2021, que se dará até o dia 31/05/2021, salientando que o LOCATÁRIO entregará o imóvel da mesma forma
como o encontrou, em especial quanto à situação do seu estado de conservação, contas de fornecimento de água,
luz e telefone.
3. DA VIGÊNCIA / DISTRATO
3.1. Da Vigência: A vigência do contrato teve o seu início no dia 04/01/2021 e o seu fim no dia 31/12/2021.
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3.2. Do Distrato: A partir do dia 31/05/2021, data em que se dará a entrega definitiva das chaves, fica rescindido
definitivamente o presente termo, que por força da presente rescisão, o LOCADOR poderá dar ao imóvel o destino
que lhe aprouver
4. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. O levantamento dos valores devidos ao LOCADOR deverá ser apurado pelo período de vigência do contrato.
5.

CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá ao LOCATÁRIO providenciar a publicação deste instrumento, no Diário Oficial do Município, e em
outros meios legais no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
6.

CLÁUSULA QUARTA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Conceição do Almeida - Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou se torne.
Conceição do Almeida – Bahia, 24 de maio de 2021.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - PREF. MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral – Prefeito Municipal
LOCATÁRIO

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ALMEIDA
LOCADOR

_______________________________________
TESTEMUNHA
CPF: __________________________________

_______________________________________
TESTEMUNHA
CPF: __________________________________
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