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ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (CONTRATO Nº 362/2021)

EXTRATO DE CONTRATO N° 362/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA
CNPJ nº. 14.105.225/0001-17
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

O Município de Paratinga, pessoa jurídica de direito público interno, torna pública a seguinte contratação:
Contrato nº 362/2021 - Processo Administrativo nº 149/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 –
Contratado: OSAILDO ANTUNES BERTUNES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 24.079.054/0001-52, localizada
na Av. Jackson Brandão Teles, n° 853, Bairro Barro Vermelho na cidade de Paratinga, Estado da Bahia. Objeto:
contratação de pessoa jurídica visando a reforma da Escola Barreiro São João, neste Município. Vigência:
21/10/2021 á 21/01/2022- Valor Global: R$ $ 97.504,19 (Noventa e sete mil e quinhentos e quatro reais e
dezenove centavos) – Paratinga, 21 de outubro de 2021. MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO - Prefeito
Municipal.
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021)

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021
LICITAÇÃO Nº: 908717
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA

O Município de Paratinga, através do seu Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará a
licitação: na modalidade de Pregão Eletrônico – nº. 048/2021. Objeto: A presente licitação tem por
objeto a Contratação de empresa especializada para Manutenção Preventiva e Corretiva de veículos,
incluindo mecânica, elétrica, troca de óleos para motor, alinhamento de direção e balanceamento de
rodas para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Paratinga. ABERTURA DAS
PROPOSTAS DIA 02 DEZEMBRO DE 2021, ÀS 08H00MIN E DISPUTA DE LANCES DIA 02 DE
DEZEMBRO DE 2021, AS 09:00 HORAS. O edital este disponível no site www.paratinga.ba.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br demais informaçges poderão ser obtidas na sala da Comissão de Licitação
localizada à situada na Rua Benjamim Constant, S/Nº, Centro – Paratinga - Bahia (EM CIMA DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL), no horário das 08h00min às 12h00min. Informaçges através do tel: (77) 3664 2063 e do e-mail licitacao.paratinga.jbt@gmail.com. Paratinga - Ba, 18 de Novembro de 2021. Jeferson
Brito Teles. Pregoeiro.

Departamento de Licitações e Contratos – Prédio em cima da Caixa Econômica, Rua
Benjamin Constant – Centro – CEP:47.500-000 – Paratinga – BA
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 19/2021)

SEMMARH
SECRETARIA MUNICIPAL DE ,MEIO AMBIENTE E

a

W—

..

PARATINGA

RECURSOS HIDRICOS

WM”

EMPRESA: SUPER CLÁSSICO COMERCIO,

PORTARIA SEM MARH Nº 19/2021

Validade: INDETERMINADO

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Data da licença: 16/11//2021
CNPJ:05.106.351/0006—00

.

Publicação no D.C.M

16/

11/2021

Município:

Paratinga— Bahia

Éndereço: Fazenda Santana- zona Rural- Paratinga- Bahia
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES
A Secretaria Municipalde Meio Ambiente e Recursos Hídricos— SEMMARH, de Paratinga - BA, fundamentada na Lei Estadual nº 10431 de 20 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Estadual nº 12,377/2011, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024, de 06 de junho de 2012, Lei Complementar nª 140, de 08 de dezembro de 2011, Lei Ambiental Municipal nª
780 de 16 de agosto de 2013, Resolução CEPRAM nº 4579, de 27 de março de 2018, , Decreto Nº 62.934/1968), combinado a Lei 6.567, de 24/09/1978, e de conformidade
com a Portaria de Diretor—Geral da

ANM nº 266, de 10/07/2008, publicado no Diário Oficial da União em 11/07/2008 e com parecer favorável ao pleiteado, conforme que

Zona Rural do Município de Paratinga- Bahia- CEP: 47500-000, numa área de 731,91ha,
871.216/2014, CUMPRIU COM TODAS AS CONDICIONANTES A SEGUiR:

: EXTRAÇÃO DE QUARTZITO, na Fazenda Santana, 519.

nas coordenadas: Latitude: 4292377173] Logitude: -439'0'41 61"0",

Processo ANM nº

|» Colocar uma Placa com informações da atividade no local do empreendimento, incluindo número dest

Licença e número do Processo junto a ANM- Agência Nacional de Mineração ,' ii-

Aplicar na integra o que consta no ; (PRAD) para as áreas a serem alteradas pela implantação,

principalmente no que diz respeito às vias de acesso externas e internas, bem como o local dos canteiros de obras, áreas de empréstimo & bota—fora, com o uso de espécies nativas de
cada uma das fitofisionomias a presentes e projeto paisagístico, contemplando Plano de Revegetação, Recuperação ou Enriquecimento de Vegetação — PREV em Área de Preservação
Permanente e ou Reserva Legal, cinturão verde, paisagismo e enriquecimento florística, Plano de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento, com ênfase nas áreas de
intervenção; Plano de Controle e Monitoramento de Ruido; Plano de Controle de Emissões Atmosféricas e Material Particulado; Plano de Sinalização e Controle de Tráfego; Plano
de Controle Ambiental da Obra,Plano de

Acessos

Plano de segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou outras situações de emergência;

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR);

do Complexo, caracterizando a magnitude e a intensidade dos impactos nas áreas mais críticas como: corpos d'água, áreas úmidas, Áreas de Preservação

Permanente, comunidades, benfeitorias, entre outros, explicitando as soluções de engenharia e de caráter ambiental para cada caso, além de projeto básico das vias externas e

,
internas com mapas, plantas, perfis e arquivos shape. O projeto dos acessos deverá contemplar a restrição de intervenção em locais que sejam considerados relevantes para a
faunaiáreas de pouso, nidificação, descanso e alimentação), bem como minimizar as intervenções em qualquer tipo de construção de uso da comunidade (escolas, residências, postos
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Mannheim—m

cadastrada no CNPJ sob nº 05.106,351/006-00, situada na

Israel Porto Novaes FÍIhi
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de saúde & outros; lll» Atender e aplicar o que consta nos Estudos, Planos e Programas reierimtes ao meio biótico, e o
encaminhado A SEMARH, no prazo de 60 ( sessenta dias), entre eles::

que não foi apresentando, deve

ser elaborado e

Plano de Afugentamento, Resgate e Utilização Cientifica da Fauna Silvestre da Área Diretamente Afetada,

Plano de Resgate e Monitoramento das espécies da flora, incluindo medidas de resgate e/ou transposição de elementos da flora nativa, com implantação, de viveiro de mudas e
contemplando a proteção/preservação de espécies ameaçadas e vulneráveis a extinção; Plano de Monitoramento da Fauna 3 Fim de acompanhar e monitorar os impactos da
implantação, incluindo metodologias para fauna do empreendimento, bem como suas áreas de influência. O mapeamento deverá destacar as áreas com maior densidade de
vegetação, alem de áreas de drenagens ( quandorcouberl; IV- Requerer Autorização para Supressão de Vegetação Nativa (Estudo conforme Portaria nº 13.278/2010) e Outorga de
Uso e/cu intervenção de Recursos Hidricos, ( quando coube)r; V— Promover a segurança e a salubridade das habitações existentes no local; Vl- Tomar providências indicadas pelos
órgãos de fiscalização Federal, Estadual e Municipal; Vll«

Patrocinar

Curso de Educação Ambiental, a critério desta Secretaria, com datas, local,

público

e custos a combinar e.

planejar ; Vlll- Fazer doação de 1000 ( mil ) mudas de espécies nativas, para serem doadas a comunidade local, a critério desta Secretaria. lX-Disponibilizar sempre que necessário.

documentos da Empresa para fiscalização desta Secretaria ou órgãos afins, Municipal, Estadual e Federal. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

s el Porto Novais Filho
Secretário Municipal do Meio Ambiente
Decreto nº 006/2021

lsraelPorloNovaes Filh:
menu:-immer

Donatella/202,1
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PORTARIA (Nº 20/2021)

SEMMÁRH

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E

%%%&-;?

ª

?

RECURSOS HÍDRICOS
Av. Manoel Novais, s/n — Centro — Paratinga — Ba, Cep: 41500-00

Muuu

CNPJ: 19.128.781I0001.22

PORTARIA SEMMARH N“ 20/2021

EMPRESA: AUTO POSTO ALVORADA

Validade: 18/11/2024

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Data da licença: 18/11/2021
CNPJ: 28.309.624/0001-04

Publicação no DOM

18/11/2021

Município: Paratinga- Bahia

Endteneço: Bufe—José Duarte Porto— Centro- Paratinga. Bahia - CEP: 47500-000

LICENÇA DE OPERAÇÃO
.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos— SEMMARH. de Paratinga — BA, fundamentada na Lei
Estadual nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Estadual nº 12.377/2011, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 14.024. de 06 de junho de 2012, Lei Complementar nº 140» de 08 de dezembro de 2011, Lei Ambiental
Municipal nº 780 de 16 de agosto de 2013, Resolução CEPRAM nº 4.579, de 27 de março de 2018, e com parecer
favorável ao pleiteado, conforme que consta no Processo nº 20-2021ILO-SEMMARH ; RESOLVE: Art. 1.' - Conceder

LICENÇA DE OPERAÇÃO, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a AUTO POSTO ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA , cadastrada no CNPJ sob nª 28.309.624/0001—04, na atividade de: COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS
PARA VElCULOS AUTOMOTORES, situado

na Rua José Duarte Porto— Centro» Paratinga— Bahia — CEP: 47500-000. 0

Empreendedor deverá cumprir rigorosamente a Legislação Ambiental e atender às seguintes condicionantes: ! — Cumprir
com os seguintes planos: Plano de Emergência Ambiental— PEA ; Programa de Prevenção de Risco Ambiental- PPRA ;

Plano de Gerenciamento de Residuos Sólidos» PGRS; lI Estar e doom 0 Registro na ANP. lII — Disponibilizar e exigir dos
iuncronarios o uso de Equipamento de Proteção individual — EPl; IV —- Gerenciar adequadamente o lixo e residuos sólidos
não perigosos gerados, destinando—os a reciclagem ou recolhimento, seja pelo serviço de limpeza pública do município ou

por meios próprios, para disposição em local devidamente licenciado para este fim. Os residuos sólidos não poderão, em
hipotese alguma, serem queimados a céu aberto ou disposto diretamente no solo ou em corpos hldricos; V- Cumprir com
o PCMSO- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional VI- Promover o treinamento dos empregados, visando
orientar a adoção de medidas de prevenção de acidentes e ações para o controle de situações de emergências de risco;
Vil — Seguir as recomendações da Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego — (MTE)— NR 23. relativa aos

equipamentos de combate a incêndio; Vlll - Renovar esta Licença com 30( trinta) dias antes do seu vencimento; IX Manter o Teste de Estanqueidade e Certificado do Corpo de Bombeiros em dia, Art. 2º - Manter esta Licença. bem como
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, disponivel a fiscalização desta

Secretaria e aos demais órgãos competentes. Art. 3“ — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

,_._,

el Porto Novais Filho '

Secretário Municipal do Meio Ambiente
Decreto nº 006/2021

israel Porto Novaes Fillic
WÓUMJMW

DeuBtoOGI2021

http://pmparatingaba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
19 de novembro de 2021
Ano V • Edição Nº 846

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-9Prefeitura Municipal de Paratinga - BA

PORTARIA (Nº 21/2021)

ªteiªíiâiªtt

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS
Av. Manoel Novais, s/n — Centro — Paratinga — Ba, Cep: 47500-00

CNPJ: 19.128.781I0001.22

PORTARlÁ SEMMARH N“ 21/2021

EMPRESA: AUTO POSTO PARATINGA LTDA

Em da licença: 18/11/2021
CNPJ: 08.576.193/0001«35

Validade: 18/11/2024

,
Publicação no DOM

18/11/2021

Município: Paratinga- Bahia

47500—000
Endereço: Avenida Cristóvão Nogueira Leite- Paratinga— Bahia — CEP:

LICENÇA DE OPERAÇÃO
, de Paratinga - BA, fundamentada na Lei
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- SEMMARH
nº 12.377/2011, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 10431 de 20 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Estadual
08 de dezembro de 2011, Lei Ambiental
de
140.
nº
tar
Complemen
Lei
2012,
de
Estadual nº 14.024, de 06 de junho

de 27 de março de 2018, e com parecer
Municipal nº 780 de 16 de agosto de 2013, Resolução CEPRAM nº 4579,

LO-SEMMARH ;
favorável ao pleiteado, conforme que consta no Processo nº 21-2021I

RESOLVE: Art. 1.º - Conceder

A LTDA . cadastrada no CNPJ sob
LICENÇA DE OPERAÇÃO, pelo prazo de 04 (quatro) anos. 3 AUTO POSTO PARATING
VEIS PARA VEÍCULOS
COMBUSTI
DE
A
VAREJIST
O
COMÉRCI
de:
atividade
nº 08.576.193/0001-35 , na
Bahia — CEP: 47500—000. 0 Empreendedor
AUTOMOTORES, situado na Rua José Duarte Porto- Centro- Paratingacondicionantes: l — Cumprir com os
seguintes
às
atender
e
deverá cumprir rigorosamente a Legislação Ambiental
de Risco Ambiental- PPRA ; Plano de
Prevenção
de
Programa
;
PEA
Ambientai—
a
Emergênci
de
Plano
planos:
seguintes
Ill — Disponibilizar e exigir dos
ANP.
na
Registro
0
doom
e
Estar
ll
PGRS;
Sólidos—
Gerenciamento de Resíduos
- Gerenciar adequadamente o lixo e resíduos sólidos
funcionários o uso de Equipamento de Proteção Individual — EPI; IV

serviço de limpeza pública do município ou
não perigosos gerados, destinando—os a reciclagem ou recolhimento, seja pelo
em
devidamente licenciado para este fim. Os resíduos sólidos não poderão,

por meios próprios, para disposição em local
e no solo ou em corpos hídricos; V- Cumprir com
hipótese alguma, serem queimados a céu aberto ou disposto diretament

o treinamento dos empregados. visando
o PCMSO- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Vl- Promover
as de risco;
para o controle de situações de emergênci
orientar a adoção de medidas de prevenção de acidentes e ações

e Emprego —- (MTE)- NR 23, relativa aos
VII — Seguir as recomendações da Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho
dias antes do seu vencimento; lx trinta)
30(
com
Licença
esta
Renovar
—
VIII
incêndio,
a
combate
equipamentos de
2“ - Manter esta Licença, bem como
Art.
dia.
em
Bombeiros
de
Corpo
do
Manter o Teste de Estanqueidade e Certificado
citados, disponível a fiscalização desta
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima
entrará em vigor na data de sua publicação.
Secretaria e aos demais órgãos competentes. Art. 3“ - Esta Portaria
tx

Israel Porto Novais Filho
Secretário Municipal do Meio Ambi nte

Decreto nº 006/2021

israel Porto Novaes Fúht
“GMM-MW"

Deoetomoºl
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 160/2021
EDITAL N. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/2021
LICITAÇÃO Nº 899227

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL
Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico
licitacao.paratinga.jbt@gmail.com, o EDITAL de Licitação referente ao PREGÃO (ELETRONICO) Nº
040/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REFERENTE A
PROPOSTA DE Nº 11840.537000/1200-01 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Nome da Empresa: ________________________________________________
CNPJ Nº: ________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________
Bairro: _________________________ Cidade: __________________________
Telefone: ( ) ____________________ FAX: ( ) _________________________
E-mail: __________________________________________________________
Contato:_________________________________________________________

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO (DATILOGRAFADO
DIGITADO) E ENVIADO ATRAVÉS DO E-MAIL: licitacao.paratinga.jbt@gmail.com.

OU
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 160/2021
EDITAL N. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/2021
LICITAÇÃO Nº 899227

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REFERENTE A PROPOSTA DE Nº
11840.537000/1200-01 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESTE MUNICIPIO.
1. PREÂMBULO
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

O MUNICÍPIO DE PARATINGA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que
no dia 23 de novembro de 2021, ás 09:00 horas, Horário do Estado da Bahia, a Comissão
Permanente de Licitação, o p o esso li itat io ujo o jeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
SAÚDE, REFERENTE A PROPOSTA DE Nº 11840.537000/1200-01 PARA ATENDER AS NECESSIDADE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , des itos o anexo I e a exo I – A
– termo de referência e que se processará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com o critério de
julgamento do tipo MENOR PREÇO DO LOTE, nos termos deste edital e de seus anexos, e em
conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Decreto 10.024/19, na Lei nº 8.078, de 1990
do Código de Defesa do Consumidor e, subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do
https://www.licitacoes-e.com.br, sendo os trabalhos conduzidos pelo(a) pregoeiro(a), com o
suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente, com a autoridade competente, formam o
conjunto de operadores do sistema do pregão eletrônico.
Recebimento e abertura das propostas de preços das 08:00 horas de 11/11/2021 ao dia
23/11/2021 às 08:00.
Início da sessão e disputa de preços às 09:00 horas do dia 23/11/2021.
O tempo de disputa ficará a critério do(a) pregoeiro(a), acrescido do tempo aleatório, determinado
pelo sistema.
A (s) licitante(s) deverá(ão) observar a data e os horários limites previstos para a abertura das
propostas, atentando também para a data e o horário para início da disputa.
Impugnações ao edital caso interpostas, deverão ser dirigidas ao pregoeiro até 03 (três) dias úteis
anteriores a data fixada para abertura das propostas financeiras, exclusivamente por meio
eletrônico, pelo e-mail: licitacao.paratinga.jbt@gmail.com e, posteriormente em campo próprio
do sistema. Não serão aceitos se remetidos via fax ou correio.
Pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos ao pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à
data fixada para a abertura das propostas financeiras, exclusivamente por meio eletrônico, pelo
e-mail: licitacao.paratinga.jbt@gmail.com. Não serão aceitos se remetidos via fax ou correio.
Integram o presente edital os seguintes anexos:
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ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação disposto no artigo
4º, inciso VII, da Lei 10.520/2002;
ANEXO III – Modelo de Declaração de fato impeditivo;
ANEXO IV – Modelo de Declaração de enquadramento da Lei Complementar nº 123/06;
ANEXO V – Proposta de Preços;
ANEXO VI – Minuta de Contrato;
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1.
Poderão participar da licitação todos os interessados que comprovem o atendimento dos
requisitos estabelecidos neste edital e em seus anexos e que estejam cadastrados/ credenciados
junto ao SISTEMA DE LICITAÇÃO através do site https://www.licitacoes-e.com.br.
2.2.
Não poderão participar da presente licitação os interessados temporariamente suspensos
de participar em licitação e impedidos de contratar com a Administração, bem como declarados
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, nas suas esferas federal, estadual
ou municipal, nos termos do artigo 87, incisos III e IV da Lei n° 8.666/93.
2.3.
Não poderão participar da presente licitação, ainda, os interessados enquadrados nas
hipóteses do artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
2.4.
Não será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio.
2.5.
A participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) compreende:
2.5.1. A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei
Complementar nº 123/06 deverá, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do sistema
eletrônico, declarar que atende os requisitos do artigo 3 º da Lei Complementar nº 123/06.
2.5.1.1.
Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 2.5.1., será considerado que a
licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.
2.5.2. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as MEs e EPPs deverão
apresentar toda a documentação exigida no item 6 do edital, mesmo que esta apresente alguma
restrição com relação à regularidade fiscal.
2.5.2.1.
Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às MEs
e EPPs o prazo de 05 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante
for declarada a vencedora da licitação, 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.
2.5.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
contratação ou revogar a licitação.
2.5.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as MEs e
EPPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas MEs e
EPPs sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço e desde que o melhor preço não seja de
uma ME ou EPP.
2.5.5. No caso de empate, preceder-se-á da seguinte forma:
2.5.5.1.
A ME ou EPP melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta, no
prazo máximo de 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
2.5.6. A ME ou EPP melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
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2.5.7. Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma do subitem 2.5.6., serão convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 2.5.4., na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
2.5.7.1.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs e EPPs que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 2.5.5., será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta.
2.5.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da
documentação de habilitação.
2.5.9. A ME ou EPP que usufruir dos benefícios de que trata a Lei Complementar nº 123/06 deverá
apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação, declaração formal,
conforme anexo IV, de enquadramento no art. 3º e, que não está incursa em nenhum dos
impedimentos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, assinada por representante
legal da licitante ou por procurador/credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da ei, ou
de carta de credenciamento.
3.

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1.
Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão eletrônico
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis) junto ao provedor do
sistema por meio site https://www.licitacoes-e.com.br .
3.2.
O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
3.3.
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao município de Paratinga
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
4.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULÇÃO DE LANCES

4.1.
A proposta de preços deverá ser elaborada e enviada, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, em campo próprio, o qual deverá conter as seguintes informações:
4.1.1. Especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características
técnicas e outros elementos que identifiquem suas configurações (conforme anexo I ) ou declaração
de pleno atendimento as especificações contidas no edital.
4.1.2. Prazo de validade da proposta de preços, que não poderá ser inferior a 60 dias.
4.1.3. O encaminhamento de proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento
às exigências de habilitação previstas no edital.
4.1.4. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.1.5. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.2.
Observações a cerca da proposta de preços:
4.2.1. O preço proposto será cotado em reais e será considerado suficiente e completo,
abrangendo todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como
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demais encargos incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, e
parafiscais, etc.), o fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais, ferramentas, acessórios,
consumíveis e equipamentos, a administração, o lucro, as despesas decorrentes de carregamento,
descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualquer natureza, na modalidade CIF,
correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa
vencedora da licitação, bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui não
especificado, que possa incidir ou ser necessária à execução do objeto da licitação.
4.2.2. A omissão na proposta de preços em relação a exigências do edital importa na submissão da
licitante às normas nele estabelecidas.
4.2.3. A apresentação da proposta de preços implica a plena aceitação, por parte da licitante, das
normas, exigências e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
4.2.4. O prazo de validade das propostas será de 60 dias, se outro não estiver fixado no edital.
4.2.5. Será de inteira responsabilidade da licitante o preço proposto, não sendo consideradas
reclamações por erros ou equívocos manifestados após a abertura das propostas.
4.2.6. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no(s) preço(s) finais, até,
no máximo, dois algarismos após a vírgula.
4.3.
Da sessão:
4.3.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
4.3.2. A partir do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a sessão pública
do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.
4.3.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
4.3.4. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado
em tempo real por todos os participantes.
4.3.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação
4.3.6. O siste a o de a á auto ati a e te as p opostas lassiﬁ adas, se do ue so e te estas
participarão da fase de lances.
4.3.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
4.3.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
4.3.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor do Lote.
4.3.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero.
4.3.11. Os li ita tes pode ão ofe e e la es su essivos, o se va do o ho á io ﬁxado pa a a e tu a
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
4.3.12. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
4.3.13. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de 10 (dez) por cento.
Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo
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de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo único do
De eto º
. 4, de
de sete
o
9. Já pa a o odo de disputa a e to e fe hado , tal p evisão
facultativa.

O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda corrente)
ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que efetivamente diferencie
uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do
Decreto nº 10.024/19.

4.3.14. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão
e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse item.
4.3.15. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto , em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
4.3.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos
do período de duração da sessão pública.
4.3.17.
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
4.3.18.
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
4.3.19.
Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
pode á o p egoei o, assesso ado pela e uipe de apoio, justiﬁ ada e te, admitir o reinício da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
4.3.20
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
4.3.21.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a ide tiﬁ ação do licitante.
4.3.22.
Se á adotado pa a o e vio de la es o p egão elet
i o o odo de disputa a e to ,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.
4.3.23.
A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública
4.3.24.
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
4.3.25.
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
4.3.26.
Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
4.3.27.
Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com valores com no
máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXOI–TERMO
DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o
pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou
realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a
licitante permaneça inerte. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
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competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
4.3.28. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
4.3.29. O critério de julgamento adotado será o menor preço por Lote, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
4.3.30. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
4.3.31. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos serviços:
4.3.32. prestados por empresas brasileiras;
4.3.33. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
4.3.34. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
4.3.35. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados.
4.3.36. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital.
4.3.37. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
4.3.38. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
4.3.39. . É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
4.3.40. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
5.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO DO LOTE, observando-se o disposto no
artigo 4º, inciso X da Lei nº 10.520/02.
5.2. A análise da proposta de preços pelo(a) pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo preliminarmente desclassificada a proposta de
preços:
5.2.1
Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no edital.
5.2.2
Que apresente preços manifestamente inexequíveis.
5.2.3 Que não contiverem informações suficientes que permitam a perfeita identificação do objeto
licitado.
5.2.3 Que não contemplem a totalidade de itens constantes no lote ofertado.
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5.3.
Encerrada a etapa de lances, será efetuada outra análise das propostas de preços
apresentadas, sendo desclassificadas as que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou
superiores aos preços praticados no mercado, bem como aos preços unitários e totais estabelecidos
no anexo I.
5.4
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º
e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
5.5
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
5.6
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.7
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
5.8
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.
6

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 A licitante vencedora deverá apresentar os seguintes documentos:
6.1.2 Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias; e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, inscrição do
ato constitutivo no caso de sociedades simples, acompanhada de documento comprobatório da
diretoria em exercício. Tais documentos deverão ser autenticados ou cópias simples acompanhadas
de originais para autenticação, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação
de propostas e para prática de todo os demais atos inerentes à licitação.
6.4.1 Declaração formal, conforme anexo II, de cumprimento dos requisitos de habilitação.
6.4.2 Declaração formal, conforme anexo III, de que não está temporariamente suspensa de
participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, de que não foi declarada
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e de cumprimento ao disposto no
artigo 27, inciso V da Lei nº 8.666/93.
6.4.3 Declaração formal, conforme anexo IV, de enquadramento no art. 3º e, que não está incursa
nos impedimentos do § 4º do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06.
6.4.4 Prova de regularidade com as fazendas federal, estadual e municipal do domicílio ou sede
da licitante ou outra equivalente, na forma da lei. A prova de regularidade fiscal deverá abranger
todos os tributos e será efetuada pela apresentação dos seguintes documentos:
a)
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em conformidade com a IN/SRF nº 1.005/10;
b)
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos
federais, à dívida ativa da União e à Seguridade Social, expedida nos termos do Decreto Federal nº
5.512/05 e da Portaria Conjunta RFG/PGFN nº 1.751 de 02/10/14;
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c)
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de tributos estaduais, expedida pela
secretaria e/ou delegacia da fazenda estadual;
d)
certidão de regularidade fiscal junto ao município do domicílio ou sede da licitante;
e)
certificado de regularidade junto ao FGTS;
f)
prova da inexistência de débitos inadimplidos perante à Justiça do Trabalho.
6.1.1

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
b) Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
considerando forma e calendários legais, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento
do Livro Diário devidamente registrado no órgão competente, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de
03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada à substituição por balancetes ou
Balanço Provisório. O licitante apresentará, conforme o caso, autenticados, publicação do Balanço
ou cópias reprográficas das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a
Demonstração de Resultado com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na
Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, ou no Cartório do Registro de Títulos e Documentos,
todos obrigatoriamente firmados pelo Contador habilitado, com comprovação através da
apresentação da Certidão de Regularidade Profissional (CRP), perante o C.R.C (Conselho Regional
de Contabilidade) e pelo Dirigente/Sócio, qualificados. No caso de Empresas de Pequeno Porte (EPP)
e Micro empresas (ME), fica dispensado a apresentação do balanço patrimonial, sendo exigível
apenas Declaração de Optante Pelo Simples Nacional, conforme o disposto no Artigo 3º do Decreto
nº 6.204/2007 e da Lei Complementar nº 123/2006.
b.1)
No caso de Sociedade Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em Diário
Oficial.
c)
As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência, devem cumprir a
exig
ia o tida o su ite
’, edia te a ap ese tação do Bala ço de A e tu a ou do últi o
Balanço Patrimonial levantado.
d)
Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as demonstrações contábeis, as
informações prestadas à Receita Federal.
6.1.2

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

a)
Comprovação de que a empresa proponente tenha prestado serviços compatíveis com o
objeto desta licitação, mediante a apresentação de 01 (um) ou mais atestados ou certidões, em
nome da empresa licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
acompanhado de notas fiscais.
6.1.3 Alvará de Funcionamento Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.1.4 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, devidamente atualizada (emissão não superior a 30
dias).
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OBSERVAÇÕES QUANTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

6.2.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Não será causa de
inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a idoneidade do documento
ou impeça o seu entendimento.
6.2.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
7

DO PROCEDIMENTO.

7.1
Até o horário previsto neste edital, serão recebidas as propostas de preços. Após, terá início
à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas financeiras recebidas,
passando o(a) pregoeiro(a) a avaliar sua aceitabilidade.
7.1.1 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
7.1.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o licitante será imediatamente
informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.2
Da etapa eletrônica de lances e da classificação das propostas
7.2.1 Os lances ofertados serão pelo MENOR PREÇO DO LOTE.
7.2.2 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.2.3 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao(à) pregoeiro(a),
bem como aos demais licitantes.
7.2.4 No caso de desconexão do(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos
lances, retomando, o(a) pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos
atos realizados.
7.2.5 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão
eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa as licitantes, mediante
mensagem eletrônica, divulgando data e hora da reabertura da sessão.
7.2.6 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública no seu tempo normal,
transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, fim do qual será automaticamente
encerrada a recepção dos lances.
7.2.7 Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá ao(à) pregoeiro(a)
verificar a aceitabilidade do preço ofertado.
7.2.8 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
preços de menor preço e os valores praticados no mercado e estimado no anexo I – termo de
referência (máximo aceitável) para a contratação.
7.2.9 Nas situações a que se referem os subitens 7.2.7 e 7.2.8, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar
com a licitante para que seja obtido preço melhor.
7.2.10 Facultativamente, o(a) pregoeiro(a) poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo
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de 30 minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o
vencedor, o(a) pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido um
preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
7.2.11 O(a) pregoeiro(a) anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a)
pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.
7.2.12 É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se a licitante às sanções deste
edital.
7.2.13 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta de
preços que apresentou menor preço quanto à sua compatibilidade em relação aos preços praticados
no mercado e ao estimado no anexo I – termo de referência para contratação, classificando ou
desclassificando preliminarmente proposta de preços ofertada.
7.2.14 Em sendo desclassificada a proposta de preços de menor preço, o(a) pregoeiro(a) examinará
a proposta de preços de segundo menor preço, negociando com o licitante a redução do preço
apresentado, objetivando a obtenção de preço melhor.
7.3
Da etapa física de classificação da proposta e da habilitação.
7.3.1 A licitante que teve a proposta de preços classificada em primeiro lugar deverá apresentar
ao(à) pregoeiro(a), via e-mail, até o final do expediente do dia útil seguinte ao encerramento da
disputa, a proposta de preços com a relação de todos os itens, com seus respectivos preços
unitários, e os documentos de habilitação exigidos no item 6.1., devendo encaminhar os originais
no prazo máximo de 03 dias úteis a contar do encerramento da disputa.
7.3.1.1 Deverão ser apresentados, ainda, via e-mail, os seguintes documentos relativos à proposta
de preços:
7.3.2 Os documentos e anexos exigidos deverão ser apresentados na forma original ou por cópia
autenticada, no prazo de até 03 dias úteis contados do encerramento da etapa de lances da sessão
pública. Será considerado apenas o recebimento, pelo(a) pregoeiro(a) dos documentos e anexos
exigidos e não sua postagem. Os documentos de habilitação exigidos deverão ser encaminhados
para o endereço: https://www.licitacoes-e.com.br.
7.3.3 A licitante que apresentar proposta que não seja aceitável e/ou documentos de habilitação
que não atendam às exigências editalícias será desclassificada e/ou inabilitada e o(a) pregoeiro(a)
examinará a proposta subsequente, conforme item 7.2.14. do edital, até encontrar proposta que o
atenda e cuja licitante atenda às exigências habilitatórias. Também nessa fase, o(a) pregoeiro(a)
poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.
7.3.4 Constatando o atendimento das exigências previstas no edital, a licitante será declarada a
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo(a) pregoeiro(a).
7.4

Dos recursos.

7.4.1 Declarada a vencedora, a licitante que desejar recorrer deverá, durante a sessão pública, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de 30 minutos. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá,
a partir de e então, o prazo de três dias para apresentar as razões pelo sistema eletrônico ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo lhe assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis á defesa de seus
interesses.
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7.4.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto, pelo(a) pregoeiro(a), ao vencedor do certame.
7.4.3 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo ou, ainda,
que não atendam as condições estabelecidas neste edital.
7.4.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo licitante.
7.4.5 As razões de recurso ficarão à disposição dos interessados durante os prazos referidos no
subitem 7.4.1., nos autos do processo no setor de licitações do município de Paratinga, bem como
no sistema eletrônico.
7.4.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
7.4.7 Havendo recursos, o(a) pregoeiro(a) os apreciará e, caso não reconsidere sua posição, caberá
à autoridade competente a decisão em grau final.
7.4.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.
7.5

Da homologação

7.5.1 Após a adjudicação do objeto à licitante vencedora a autoridade competente homologará a
licitação.
8

DA CONTRATAÇÃO

8.1
A Administração do município de Paratinga/BA convocará regularmente a licitante
vencedora para assinar o termo de contrato, dentro prazo de 02 dias úteis, prorrogável por uma
vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem
prejuízo da sanção prevista no item 10.2.
8.2
É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de contrato no prazo
e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive
quanto aos preços, ou revogar a licitação, sem prejuízo da sanção prevista no item 10.2.
8.3
Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
8.4
As cláusulas relativas à vigência contratual e garantia, condições gerais, obrigações da
contratada e do contratante, fiscalização, pagamentos, penalidades e demais cláusulas e condições
relativas à entrega do objeto, estão previstas na minuta de contrato que deverão ser atendidas na
íntegra pela(s) licitante(s) vencedora(s).
9

DAS CONDIÇÕES GERAIS DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

9.1
O objeto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, a contar da data de expedição do
termo de recebimento definitivo e/ou carimbo de certificação/aceitação do objeto na fatura.
9.2
O objeto deverá ser compatível com as normas técnicas exigíveis.
9.3
Durante a execução do contrato/nota de empenho, a contratada deverá manter as mesmas
condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pelo município dentro dos prazos
estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes da licitação.
9.4
O prazo de entrega: conforme termo de referência deste edital.
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9.5
Local e horário de entrega: conforme termo de referência deste edital
9.6
Além da entrega no(s) local(is) designado(s) pelo município, deverá a contratada também
descarregar e armazenar os materiais, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais
danos causados a eles.
9.7
Toda e qualquer entrega fora do local e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital
fará com que a contratada seja notificada por escrito, a qual ficará obrigada a recolher/substituir, o
que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tal
recolhimento/substituição, sendo aplicadas, se necessário, as sanções previstas no item 10.2 da
minuta contratual.
9.8
O objeto se estiver de acordo com edital e seus anexos, será recebido:
9.8.1 Provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, ficando a cargo da Administração a
expedição do termo de recebimento provisório e/ou carimbo de recebimento, face à necessidade
de verificação das quantidades e especificações do objeto;
9.8.2 Definitivamente, no prazo máximo de 20 dias após o recebimento provisório, ficando a cargo
da fiscalização da contratação a emissão do termo de recebimento definitivo e/ou aposição do
carimbo de certificação/aceitação do objeto na fatura.
9.8.3 A fiscalização por parte do município e o recebimento provisório ou definitivo não excluem
a responsabilidade civil da contratada pela correção e/ou substituição do objeto contratual, bem
como pelos danos ao município ou a terceiros decorrentes de defeitos de
fabricação/desconformidades com as normas técnicas exigíveis, nem a responsabilidade éticoprofissional pela perfeita execução do contrato.
10

DAS PENALIDADES

10.1 A participação na licitação sujeita as penalidades que seguem:
10.2 Quanto ao procedimento licitatório:
a)
deixar de apresentar a documentação exigida: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de um ano e multa compensatória equivalente a 30% sobre o valor
da multa apurada por inexecução total, considerando a tabela de referência, constante na minuta
de contrato em anexo.
b)
A inabilitação decorrente da interpretação subjetiva da área técnica quanto à comprovação
da capacidade técnica ou econômica não será fato gerador para a aplicação da penalidade prevista
no subitem anterior.
c)
Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de seis meses.
d)
Deixar de manter a proposta: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 5 anos e multa compensatória, calculada sobre o valor da proposta, atualizada até o
momento da notificação para apresentação da defesa.
11

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
11.2 O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações do
município de Paratinga/BA.
11.3 As dúvidas e controvérsias oriundas da licitação serão dirimidas no Foro de Bom Jesus da
Lapa/BA, quando não resolvidas administrativamente.
Paratinga-Ba, 19 de novembro de 2021.
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____________________________________
ADJAIR DA SILVA BRANDÃO
Secretário de Administração,
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

A presente licitação, tipo menor preço por Lote, contratação de empresa para aquisição de
Equipamentos e Material Permanente para atenção especializada em Saúde, referente a proposta
de nº 11840.537000/1200-01 para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde deste
Município.
2.

JUSTIFICATIVA

A presente contratação visa cumprir a meta do referido convênio, conforme consta no Plano de
Trabalho que acompanha nº. da proposta: 11840.537000/1200-01, celebrado entre o Ministério
Saúde e a Prefeitura Municipal de Paratinga / Bahia.
O Hospital Municipal de Paratinga atende aproximadamente 6.000 usuários com uma estrutura
regular, padronizada pelo ministério da saúde, atendendo assim aos parâmetros do SUS. a aquisição
desses equipamentos fará com que os serviços prestados sejam ampliados, a fim de atender a toda
população de forma precisa e com qualidade.
O Fundo Municipal de Saúde de Paratinga tem como interesse recíproco com Ministério da Saúde a
qualidade do serviço com maior eficiência, promovendo serviços especializados em média
complexidade com qualidade; incorporação tecnológica para estruturar serviços de atenção
especializada; e realizar ações de proteção com qualidade de diagnóstico/tratamento/reabilitação.
O publico alvo são os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitam de assistência
especializada. Tendo em vista que o Hospital Municipal de Paratinga atende a zona rural e urbana
deste município.
A melhoria e qualificação dos equipamentos que estão totalmente obsoletos, gerando assim
dificuldades no pleno atendimento aos usuários, por isso a necessidade de aquisição destes
equipamentos para um atendimento mais qualificado e com maior resolutividade aos pacientes do
SUS.
Nossa expectativa com a aquisição destes equipamentos é prestar um atendimento ágil, com
diagnóstico preciso, seguro e resoluto, com mais resolutividade, bem como a maior satisfação dos
usuários do SUS.
3.

DESCRIÇÃO

3.1.
A presente licitação, tipo menor preço por Lote, contratação de empresa para aquisição de
Equipamentos e Material Permanente para atenção especializada em Saúde, referente a proposta
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de nº 11840.537000/1200-01 para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde deste
Município.
LOTE 01
VALOR
UNIT.

ITEM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

UNID.

QUANT.

VALOR TOTAL

1

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel, Característica Física: Possui
Suporte com Rodízios, válvula de Segurança, Frasco termoplástico/vidro,
Fúxo de Aspiração de 31 A 49 LPM

Unid

2

R$
-

2

Balança Antropométrica Infantil, Característica Física: Modo de Operação
e Capacidade: DIGITAL/ ATÉ 16 KG; Dimensões da Concha: MÍNIMO 540 X
290 (MM); Possui Tara

Unid.

2

R$
-

3

Balde a Pedal, Material de Confecção: Aço Inóx, Capacidade: 30l até 49l

5

R$
-

4

Carro Maca Simples, Característica Física: Possui grades laterais, Suporte
de soro, Colchonete: material de Confecção: Aço inóx/alumínio

Unid

1

R$
-

5

Detector Fetal, Característica Físicas: Típo: Portátil; Tecnologia: Digital;
Possui Display

Unid

1

R$
-

6

Esfigmomanômetro Adulto, Característica Física: Tipo: Analógica; Maereial
de confecção da braçadeira: Nylon

Unid

8

R$
-

7

Estetoscópio Adulto, Característica Física: Tipo: Duplo; Auscultador: Aço
inoxidável

Unid

4

R$
-
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8

Estetoscópio Infantil, Característica Física: Tipo: Duplo; Auscultador: Aço
inoxidável

Unid

3

R$
-

9

Foco Refletor Ambulatorial, Característica Física: Iluminação: Led; Haste:
Fléxível

Unid

2

R$
-

10

Laringoscópio Adulto, TIPO / ILUMINAÇÃO/ Nº LÂMINAS: FIBRA OPTICA /
LED/06 LÂMINAS RIGIDAS

Unid.

2

R$
-

11

Oxímetro de Pulso, Característica Física: Tipo: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1
SENSOR

Unid.

2

R$
-

12

Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu), Característica Física:
Material de Confecção (Silicicone); Possui Válvuloa Unidirecional,
reservatório.

Unid

4

R$
-

R$
-

TOTAL DO LOTE >>>>

LOTE 02
ITEM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

UNID.

QUANT.

1

Cadeira. Característica Física: Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado;
Assento e encosto: Polipropileno; Não possui braços, regulagem de altura
e rodíszios.

Unid

10

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

R$
-
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2

Computador (Desktop-Básico), Especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no
mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0
GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB,
em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou
superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve
ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões
estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que
define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0
x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com
acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT
DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo
2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT
ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom.
Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões,
scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces
de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte
toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão
funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras
das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos
os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Unid.

2

R$
-

3

Impressora Laser (Comum), Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor
monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35
páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício;
capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas;
interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100
ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o
produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento
garantia de 12 meses.

Unid.

1

R$
-

4

Mesa para Computador, Característica Física: 01 A 02 GAVETAS; Material
Convecção: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

Unid.

2

R$
-

5

Mesa para Impressora, Características Físicas: Estrutura: AÇO / FERRO
PINTADO; Dimenssões mìnimas: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM; Tampo:
MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

Unid.

2

R$
-

R$
-

TOTAL DO LOTE >>>>

LOTE 03
ITEM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

UNID.

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL
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1

Aparelho
para
Fototerapia
(icterícia/neonatologia),
Característica Física: Possui ILUMINAÇÃO LED / PAINEL DE
CONTROLE MICROPROCESSADO / AJUSTE DE IRRADIANCIA;

Unid.

1

R$
-

2

Incubadora Neonatal (estacionária), Característica Física:
Especificação Técnica - Equipamento construído em material
não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula
em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda
de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou
mecanismo de amortecimento para fechamento suave da
cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível;
Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam
ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de
material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve
pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma
portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e
posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as
manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente,
possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso
de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de
pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído
em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo
o procedimento de radiografia sem remover o paciente,
ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e
Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do
leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos,
com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de
densidade adequada ao conforto do paciente; capa de
materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos,
facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de
controle microprocessado de fácil acesso e remoção para
manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que
apresente as informações dos parâmetros monitorados;
Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar
controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada),
servocontrole continuo de umidade relativa do ar; Alarmes de
indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura
ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar;
Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do
paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento
automático em caso de alta temperatura; Sistema de
segurança;
Possuir
tecla
para
silenciar
alarmes
momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e
ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos
valores programados de temperaturas, umidade e alarmes
para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar
dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo:
Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras
giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo
6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores
necessários ao seu funcionamento.Alimentação elétrica a ser
definida pela entidade solicitante.

Unid.

1

R$
-

3

Monitor Multiparâmetros, Características Físicas: Material de
confecção/gabinete com portas e vgavetas; Aço ou ferro
pintado/não possui; Possui Suporte Para Monitor, 05(cinco)
parãmetros
básicos:
ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP;
Tipo
Tamanho: PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12''

Unid.

1

R$
-

LOTE 04
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1

Berço Aquecido, Equipamento com sistema de aquecimento de
calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte
superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal
para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja
para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido
construído em material plástico radiotransparente com laterais
rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente,
ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de
Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade
adequada ao leito do paciente em material atóxico, com
revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço.
Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade
através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou
LCD para indicação de temperatura e potência desejada;
memória para retenção dos valores programados. Sistema de
controle microprocessado, com modo de operação servo
controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio
Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para
visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência
de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor
no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo:
Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos
e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser
definida pela entidade solicitante.

Unid

1

R$
-

2

Cama PPP, Especificação Técnica: Cama PPP manual com apoio
de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo
para coleta de liquídos. Base dividida em no mínimo 3 seções:
dorso, assento, perneiras e complemento da perneira
removível. Com rodízios e com grades na região do dorso,
injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou
similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão
compatível com as dimensões da cama.

Unid

2

R$
-

3

Carro de Emergência, Característica Física: Possui Suporte para
tomadas, Régua e Tomadas com cabo de de no mínimo: 1,5m,
Suporte para desfribilador, no mínimo 03 gavetas, tábua de
massagem.

Unid.

1

R$
-

4

Carro Maca Simples, Característica Física: Possui grades
laterais, Suporte de soro, Colchonete: material de Confecção:
Aço inóx/alumínio

Unid

1

R$
-

5

Mesa de Mayo, Material de Confecção: Aço Inoxidável

Unid

8

R$
-

6

Mesa Genecológica, Material de confecção, gabinete com
portas e gavetas

Unid.

1

R$
-
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7

Poltrona Hospitalar, Características Físicas: Material de
confecção, assento e encosto, capacidade de reclinação;
Confeccionado em Aço/Ferro, pintado, estofado courvin até
120 kg, acionamento manual

Unid

8

R$
-

8

Suporte de Hamper, Característica Física: Material de
Convecção: Aço Inoxidável

Unid

4

R$
-

9

Suporte de Soro, Característica Física: Tipo Pedestal; Material
de Confecção: Aço inoxidável

Unid

8

R$
-

TOTAL DO LOTE >>>>

R$
-

TOTAL GERAL DOS LOTES >>>>

R$
-

4.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1.

O critério de julgamento das propostas de preços será o de MENOR PREÇO DO LOTE desde

que cumpridas as exigências técnicas do presente termo de referência.
4.2.

Encerrada a fase de lances, a licitante vencedora deverá apresentar proposta de preços com

os valores dos itens, ou seja, o valor global do lote deverá ser distribuído de acordo com o valor final
ofertado, no prazo de dois dias a contar do encerramento da sessão pública.
5.

DA GARANTIA

5.1.

As licitantes deverão apresentar na proposta de preços a garantia mínima para o objeto

licitado, de acordo com estipulado pelo fabricante, concessionário e/ou revendedor.
5.2.

A licitante deverá observar o prazo de garantia mínima estipulado na Lei nº 8078 de 11 de

setembro de 1990 e suas alterações.
6.

DO (A) GESTOR (A)

6.1.

A gestora do contrato será a) Srª. Carla Raiane Góes, inscrita no CPF sob o nº 026.483.865-

30, decreto nº 113 de 28 de janeiro de 2021 – Secretária Municipal de Saúde.
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7.

DA RESPONSABILIDADE PELO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1.
7.2.

Será responsável pelo recebimento dos produtos/tens o Secretário responsável pela Pasta.
Os produtos/itens da licitação deverão ser entregue de acordo com a necessidade desde
município, em até 30 (trinta) dias após solicitação.
O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização de todos produtos no ato da entrega, reservandose à Prefeitura do Município de Paratinga o direito de não proceder ao recebimento, caso
não encontre os mesmos em condições satisfatórias.

7.3.

Demais cláusulas, como as relativas aos prazos e vigência contratual, condições gerais, obrigações
da contratada e do contratante, fiscalização, pagamentos, penalidades e demais condições relativas
à execução do objeto, estão previstas no edital e deverão ser atendidas na íntegra pela(s) licitante(s)
vencedora(s).
Paratinga - Bahia, 29 de Setembro de 2021.

ELISANGELA SOUSA VASCONCELOS
Secretaria Municipal de Saúde
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

A (nome da empresa) XXX, inscrita no CNPJ sob nº XX, com sede na Rua XX, declara, que tem
conhecimento do edital do Pregão Eletrônico nº. xxx/2021, e atende às exigências de habilitação,
conforme preceitua o art. 4º inciso VII, sob pena das sanções previstas do art. 7º da Lei
10.520/02.

Local e data

RAZÃO SOCIAL CNPJ:
CARIMBO, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

Observação: A declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa _________________________________________ inscrita no CNPJ
sob

nº

________________________,

inscrição

estadual

nº

__________________, estabelecida na Rua_______________________, por
intermédio de seu representante legal (nome completo, RG, CPF), DECLARA a
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

Local/Data:

Assinatura: ________________________________
Representante Legal (Nome Legível)
RG
CPF

Observação: A declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado,
declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei
Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e
das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e
ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei
Complementar nº 123/06, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a
de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da
sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da
sessão pública, na condição de pequeno porte e que não estamos
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
( ) Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06,
haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja
regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes
de que 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.
Local/Data:

Assinatura: ________________________________
Representante Legal (Nome Legível)
RG
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CPF
Observação: A declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa

ANEXO V
PROPOSTA DE PREÇOS
MODALIDADE LICITAÇÃO:
PREGÃO ELETRONICO
Nº.040/2021
RAZÃO
SOCIAL:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:
TEL: (XX)

FAX:

E-MAIL:

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE PREÇOS

ITEM

QUANT.

UNID.

LOTE . .
.:
ESPECIFICAÇÃO
DO
PRODUTO

MARCA/
Referênci
a

V. UNIT.

V. TOTAL

VALOR TOTAL DO LOTE
R$
(VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS
GARANTIA:

LOCAL E DATA

RAZÃO SOCIAL
CNPJ:
CARIMBO, NOME DO
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REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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VI – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO FORNECIMENTO Nº XXX/XX
PROCESSO ADM – XX/XX
PREGÃO ELETRONICO Nº XX

CONTRATO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
O
MUNICIPIO
DE
PARATINGA /BA E A EMPRESA XXX.

O MUNICÍPIO DE PARATINGA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público interno, por intermédio da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ
n°.14.105.225/0001-17, situada na Rua Marechal Deodoro, nº.221 – Centro –
CEP.47.500-000 – Paratinga – BA, Tel.: (77) 3664-2063, Centro – CEP: 46.490000 - PARATINGA-BA, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor MARCEL
JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO , brasileiro, casado, inscrito no CPF sob
nº.950.818.605-49 e RG. n° 0847553507 , emitido pela SSP/BA, residente na Rua
Israel Porto Novais, nº.S/N, Bairro Alcides de Oliveira Dourado – PARATINGA-BA,
legalmente investido e no exercício
de pleno mandato, denominado
CONTRATANTE, e a Empresa XX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o no XX, estabelecida à XX, XX , XX, CEP XX, neste ato representado
pelo senhor XX, portador de cédula de identidade no XX SSP-BA e CPF no XX
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se
regerá pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores ,
mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimento entre os
contratantes acima mencionados, afim de que a empresa realize CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
SAÚDE, REFERENTE A PROPOSTA DE Nº 11840.537000/1200-01 PARA ATENDER AS NECESSIDADE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, na forma do Anexo 01 do Edital,
conforme solicitado no processo administrativo n.º xx/xx, a qual fora declarada vencedora após
homologação e adjudicação no Pregão Eletrônico nº xx/xx.
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1.2. – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões
que se fizer nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1. º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3 - Ficará a cargo da CONTRATADA as despesas com seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução do objeto desta licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. – A CONTRATADA se obriga a:
a) Assegurar a boa qualidade do serviço;
b) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos
causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do
objeto deste edital;
c) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento da CONTRATANTE;
d) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o
prévio consentimento da CONTRATANTE;
e) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
g) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações
assumidas na presente dispensa de licitação;
h) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
i) A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos, perdas ou
prejuízos causados à CONTRATANTE, por dolo ou culpa, bem como por
aqueles que venham a ser causados por seus prepostos;
j)

Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em
virtude dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

k)

Credenciar junto à Secretaria solicitante, um Preposto para prestar
esclarecimentos e atender às reclamações que por ventura surgirem
durante a execução do contrato;

l)

Responsabilizar-se-á por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as
despesas decorrentes
do serviço/fornecimento para
atender às
necessidades da Secretaria, tais como: salários, seguro de acidentes,
taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transporte, valesrefeição, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei;

m) Responsabilizar-se-á por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros,
que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento
do contrato;
n)

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo licitatório.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficarão a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e
custos decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações
trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e indiretos,
necessários à execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do
objeto, verificando a qualidade e as demais exigências para entrega do objeto
contratado;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente
voltará a fluir após a apresentação da novas faturas corretas;
d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas
neste Contrato;
e) Declarar os materiais efetivamente prestados.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. – O valor do presente contrato é de R$ xx (xx), constante da proposta
integrante da licitação Pregão Eletrônico nº xx/20xx, aceito pela CONTRATANTE,
entendido este como preço justo e suficiente para a total do objeto licitado objeto
deste instrumento.
Os pagamentos serão efetuados após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura
que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da
apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena
vigência, certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, certidão de
regularidade com o FGTS, das certidões de regularidade com as Fazendas
Nacional (incluindo INSS), Estadual e Municipal, sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para
que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura,
devidamente corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude
de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
4.2 - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma
das situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos,
ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através
de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em
órgão de imprensa oficial.
4.3 - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o
caso, serão efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes,
editadas pelo Governo Federal.
4.4 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos
serão reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado
para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço,
aplicando-se sobre o preço proposto.
4.5 - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando
o reajuste, acompanhado de requerimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

http://pmparatingaba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
19 de novembro de 2021
Ano V • Edição Nº 846

-40Prefeitura Municipal de Paratinga - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do
CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. – A vigência deste Contrato será de xx (xxx) meses, contados a partir da data
de assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos
exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:

Órgão: xxx
Unidade: xx.
Proj: xx

Atividade: xx

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE,
respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer
indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui
estabelecidas;
b)

Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”;

c)

Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;

d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada,
requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia
e escrita autorização do contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a
contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos serviços efetivamente prestados
e aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito,
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo
das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93,
alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
9.1. – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
contrato, bem como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais,
emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes, não cabendo
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do serviço, salvo na ocorrência de
caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente
apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita
da CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes
da prestação do serviço que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços
valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições
fiscais e para-fiscais não incidentes sobre serviço efetuado, tais valores serão
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago
à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. – A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de
suas obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração,
sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93,
em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa
e o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as
quais haja concorrido.
b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual, até o trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços,
limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso
superior a 30 (trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas
desse edital e do contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do
valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que
venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de PARATINGA pelo período
máximo de 5 (cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não
previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de
reajustamento de preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea “b” poderão, a critério da Administração, serem
aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da
infração cometida pelo adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do
fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de
PARATINGA.
j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena
de multa.
l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido
concedidos pela autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente
impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados
à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem
prejuízo de outras penalidades.
10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública será de competência do Prefeito Municipal de PARATINGA, as
demais penalidades serão de competência da Secretaria Municipal de Administração.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
11.1 – O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências
Públicas Municipais e em Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias,
contados da data de sua assinatura.
11.2 – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos,
a Lei nº 10.520/2002, subsidiada a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores,
como também, ao Edital de Pregão Eletronico nºxx/xxx.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da
Comarca de BOM JESUS DA LAPA, Estado da Bahia, para submeter o presente
Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a
qualquer título.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de
iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos
e legais efeitos.
PARATINGA,xxde xx de xx.

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal de Paratinga
Contratante

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ xxxx
Contratada

TESTEMUNHAS:
NOME___________________________________
NOME_________________________________
RG: ____________________________________

RG:

_________________________________

O presente Contrato está conforme as disposições contidas na legislação pertinente,
notadamente no quanto previsto na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

____________________________________________________
Antônio Edmilson Cruz Carinhanha
Procurador Jurídico OAB/BA N°. 28.757
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IMPUGNAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE
PARATINGA/BA
Setor de Licitações e Contratos
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2021
PROCESSO Nº 160/2021
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ n° 07.554.943/0001-05, com sede na Estrada dos Imigrantes,
nº 467, Bairro Lambari, Encantado/RS, representada neste ato por seu
representante legal Adovandro Luiz Fraporti, brasileiro, casado, profissional da
área varejista de móveis e outros, portador do CIRG n° 3055021012 e do CPF
n° 662.482.300-30, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,
apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital apresentado por esta Administração,
levando em consideração o ordenamento jurídico vigente no País, pelos fatos e
fundamentos a seguir expostos:
I – DA RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante, ao tomar conhecimento do Edital do Pregão Eletrônico nº
040/2021 e analisar detalhadamente os seus termos, observou a existência de
questão que se continuada poderá afrontar sobremaneira, os pressupostos
legais insertos na Lei n.º 8.666/93.
A licitação constitui um procedimento que se destina, precipuamente, a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, garantindo
aos potenciais contratados o respeito aos princípios insertos no artigo 3.º da
Lei n.º 8.666/93:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos.

E-mail: juridico.alf01@gmail.com - Fone/Fax: (51) 3751-1014
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O artigo retro foi vinculado ao artigo nº 37 da Constituição Federal, onde
o Princípio da Legalidade é específico para Administração Pública, ao
estabelecer que administrador público só poderá agir dentro daquilo que é
previsto e autorizado por lei, senão vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

impessoalidade,

aos

moralidade,

princípios

de

publicidade

e

legalidade,
eficiência

e,

também, ao seguinte:

Ensina Marçal Justen Filho na obra Curso de Direito Administrativo, 8º
edição, fl. 104. Editora Fórum:
“O princípio consiste em norma jurídica que consagra modelos
genéricos e abstratos de conduta, sem estabelecer uma
solução única e predeterminada abstratamente. O princípio
produz uma delimitação das condutas compatíveis com o
direito. Consagra uma moldura, no sentido de contemplar um
limite entre condutas lícitas e as ilícitas. Isso significa que a
aplicação

do

princípio

envolve,

como

primeira

etapa,

a

identificação desse limite, algo que até pode ser fixado de
modo teórico e abstrato. Mas o princípio não se restringe a fixar
limites, porque também impõe a escolha da melhor solução
possível o que significa a necessidade da análise do caso
concreto. Nessa segunda etapa, as circunstâncias da vida real
condicionam a aplicação do princípio. Assim se passa porque
as características da vida real variam caso a caso, sendo
impossível estabelecer uma solução única e geral aplicável de
modo uniforme...”

Celso Antônio Bandeira de Mello na obra Curso de direito administrativo,
12ª edição, fl. 748, Malheiros Editores, 2000, afirma que a violação a um
princípio é a forma mais grave de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Senão vejamos:
“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma
norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não
apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o
sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido,
porque

representa

subversão

de

insurgência

seus

valores

contra

todo

fundamentais,

o

sistema,

contumélia

irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura
mestra”.
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Dessa forma, todas as vezes que são averiguadas irregularidades, ou
mesmo itens que possam vir a macular o caráter competitivo da licitação, cabe
a parte interessada contestar os termos, o que aqui se faz.
DOS LOTES – ITENS ANTAGÔNICOS/AUTÔNOMOS ENTRE SI
A presente licitação foi instaurada pelo Município de Jaguaruana, na
modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por LOTE.
A impugnante pretende, através da presente impugnação, que seja
realizado o desmembramento do Lote 01, tornando os itens independentes
entre si, ampliando assim o leque de empresas participantes que, por certo, se
dedicam a um único produto e, por isso são especializadas.
Destaca-se que o Lote 01 do Edital possui itens agrupados, sendo itens
de diferentes ramos de atividades, vejamos alguns:
LOTE 01


Item 01 – ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL



Item 02 – BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL



Item 05 – BERÇO PARA RECÉM NASCIDO



Item 07 – CAMA PPP



Item 09 – CARRO MACA SIMPLES



Item 10 – DETECTOR FETAL



Item 12 – ESTETOSCÓPIO ADULTO



Item 14 – FOCO REFLETOR AMBULATORIAL



Item 16 – MESA DE MAYO



Item 17 – MESA GENECOLÓGICA



Item 19 – POLTRONA HOSPITALAR



Item 20 – REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO

Os itens constantes no LOTE 01, não possuem peculiaridades entre si,
pois

ao

analisar

separadamente,

conclui-se

que

possuem

diferentes

finalidades.
É visível a grande ilegalidade que ocorre neste certame licitatório, sendo
que tal fato restringe o caráter competitivo da licitação.
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Esta junção apresentada de itens autônomos e distintos em um mesmo
lote ofende a COMPETITIVIDADE e a BUSCA PELA MELHOR PROPOSTA.
Ocorre que a impugnante é empresa fabricante de Móveis Hospitalares,
possuindo os devidos Registros perante a ANVISA e fabricando produtos deste
ramo, como por exemplo: Cama Hospitalar, Maca Hospitalar, Mesas de
Exames, Carros de curativos, Suporte de Soro, Braçadeira para Injeção,
Poltrona Hospitalar, Cadeira para coleta de sangue, entre outros. No entanto,
devido à junção de itens autônomos, acaba ficando impedida de participar do
referido Pregão.
De

fato,

considerar

autônomos/antagônicos,
RESTRINGIR

A

um

sem

o

LOTE

seu

COMPETITIVIDADE

composto

por

desmembramento,

entre

os

itens

acaba

participantes,

em

por
clara

infringência ao art. 3°, caput e §1º da Lei n° 8.666/93, c/c art. 5°, caput e
parágrafo único, do Decreto n° 5.450/05:
Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os

princípios

moralidade,

básicos
da

administrativa,

da

da

legalidade,

igualdade,
vinculação

da
ao

da

impessoalidade,

publicidade,
instrumento

da

da

probidade

convocatório,

do

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1° É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o
seu

caráter

competitivo,

inclusive

nos

casos

de

sociedades

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art.
3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela
Lei nº 12.349, de 2010)
Art. 5° A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos
princípios
igualdade,

básicos

da

publicidade,

legalidade,
eficiência,

impessoalidade,
probidade

moralidade,

administrativa,

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo,
bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade
e proporcionalidade.
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Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados,

desde

que

não

comprometam

o

interesse

da

administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

O julgamento de menor preço que contém LOTE formado por itens
antagônicos, IMPOSSIBILITA um maior número de empresas a participar do
certame, pois muitas, como é o caso da Impugnante, fabricam somente alguns
itens daqueles apresentados em ambos os Lotes.
Não obstante, no momento em que é formado um Lote com itens
autônomos, torna-se visível que o ato de convocação consigna cláusula que
restringe o caráter competitivo do certame, sendo que este é um princípio que
deve presidir toda e qualquer licitação, e ainda, fere o princípio da igualdade, o
qual está previsto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

impessoalidade,
também,

ao

aos

moralidade,
seguinte:

princípios
publicidade

(Redação

dada

de
e

legalidade,
eficiência

pela

e,

Emenda

Constitucional nº 19, de 1998)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Deste modo, ao manter-se um lote com itens de fabricação diferentes, a
Administração está comprometendo o caráter competitivo da licitação e a
igualdade de condições entre os participantes.
Até mesmo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
acerca do tema, vejamos:
1 - “1ª Seção: MS nº 5.869/DF, rel. Ministra LAURITA VAZ:
MANDADO
LICITAÇÃO.
ARGÜIÇÃO

DE

SEGURANÇA.

PROPOSTA
DE

FALTA

PREDETERMINADO.

DE

ATO

ADMINISTRATIVO.

TÉCNICA.

INABILITAÇÃO.

ASSINATURA
ILEGAL.

NO

LOCAL

EXCESSO

DE
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FORMALISMO.

PRINCÍPIO

DA

RAZOABILIDADE.1. A

interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a
atos que acabem por malferir a própria finalidade do
procedimento
concorrentes

licitatório,
e

restringindo

prejudicando

a

o

escolha

número
da

de

melhor

proposta.”
3 - 3. O procedimento licitatório há de ser o mais
abrangente possível, a fim de possibilitar o maior número
possível de concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da
proposta mais vantajosa. Não deve ser afastado candidato
do

certame

licitatório,

por

meros

detalhes

formais.

No

particular, o ato administrativo deve ser vinculado ao princípio
da razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter
substancial. Segurança concedida.

1

(Processo MS 5631 DF

1998/0005624-6, S1 – Primeira Seção – DJ 17.08.1998 p.7)

Vejamos o entendimento do TCU acerca do tema:
Enunciado: Em licitação para registro de preços, é irregular a
adoção de adjudicação por menor preço global por grupo/lote,
concomitantemente com disputa por itens, sem que estejam
demonstradas as razões pelas quais tal critério, conjuntamente
com os que presidiram a formação dos grupos, é o que
conduzirá à contratação mais vantajosa, comparativamente ao
critério usualmente requerido de adjudicação por menor preço
por item.
[...]
a) ‘a regra básica da modelagem das licitações, como
determinam o art. 15, IV, e o art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993 e a
jurisprudência consolidada deste Tribunal, expressa na Súmula
247, é a do parcelamento da disputa por itens específicos e
não por lotes, compostos de diversos produtos ou serviços
adjudicados a um único fornecedor; e
b) não se prestando o registro de preços ao compromisso de
pronta aquisição de quantidades determinadas e, dada as
características dos materiais a ser adquiridos, não havendo por
parte da Administração a necessidade ou obrigação de, a cada
aquisição, adquirir todos os itens do lote, não se vislumbra
razão para que a adjudicação das propostas não tenha sido
realizada de maneira individual, para cada item de material
estipulado no termo de referência.'
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10. A adoção do critério de julgamento de menor preço por lote
somente

deve

inviabilidade

ser

de

adotado

promover

quando

a

for

adjudicação

demonstrada
por

item

e

evidenciadas fortes razões que demonstrem ser esse o critério
que

conduzirá

a

contratações

economicamente

mais

vantajosas.
[...]
24. Em uma licitação por itens, como deve ser a regra, a
tendência

é

que

os

licitantes

façam

propostas

para

fornecimento de itens de natureza semelhante, no qual sejam
especializados, definindo, assim, seus próprios grupos de
competição. Exemplo disso foi observado no TC 026.324/20113 (representação), que tratou da regularidade do pregão
eletrônico

2/2011

fornecimento

de

para
622

registro

itens

de

de

preços

gêneros

visando

ao

alimentícios

ao

Comando da 11ª Região Militar. Esse pregão foi modelado,
também, para haver disputa por itens, adotando-se como
critério de julgamento o de menor preço por item, e não por
grupo de itens, como se fez no caso em discussão.
[...]
26. Destaco ainda que, comparativamente à adjudicação por
item, a adjudicação por grupo (ou lotes, como mencionam
alguns) restringe a competitividade do certame, pois dificulta ou
inviabiliza a participação de micro e pequenas empresas ou de
empresas especializadas em um único gênero, em favor de
grandes distribuidores atacadistas.
[...]
29. A jurisprudência desta Casa, consubstanciada na Súmula
TCU 247, é pacífica no sentido de determinar a órgãos e
entidades a adjudicação por itens específicos e não por lotes,
compostos

de

diversos

produtos

ou

serviços

a

serem

adjudicados a um único fornecedor,
"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por
preço global, nos editais das licitações para a contratação de
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução,
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam
fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo
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as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”
(grifo nosso)
[...]
37. O que fica registrado quando a adjudicação se dá pelo
menor preço por grupo, não é o menor preço de cada item,
mas o preço do item no grupo em que se sagrou vencedor o
futuro fornecedor.
38. Embora não fosse necessário, por ser evidente, devo
observar que a mera similaridade entre itens não é critério hábil
para fundamentar a formação de grupos/lotes.
[...]
42. Em registro de preços, a realização de licitação utilizandose como critério de julgamento o menor preço global por
grupo/lote leva, vis à vis a adjudicação por item, a flagrantes
contratações antieconômicas e dano ao erário, potencializado
pelas

possibilidades

de

adesões,

uma

vez

que,

como

reiteradamente se observa, itens são ofertados pelo vencedor
do grupo a preços superiores aos propostos por outros
competidores.”
[...]
De outro lado, o critério da menor soma de preços unitários não
tem fundamento racional para fins de seleção da proposta mais
vantajosa. Nesse sentido, reproduzo excerto do voto condutor
do

acórdão

3124/2011-TCU-Plenário,

que

proferi

na

representação da extinta 8ª Secex a respeito de ocorrências no
pregão eletrônico MDA SRP 3/2010 (TC 009.014/2010-1):
“Como já havia me manifestado em ocasião anterior, meu
entendimento é que "o menor somatório dos preços unitários
não é, em licitações na modalidade pregão, para registro de
preços, um critério adequado para escolher a proposta mais
vantajosa, qual seja, a que garanta à Administração a
execução do objeto ao menor preço por licitante devidamente
qualificado".
[...]
Não há argumentos nestes que demonstrem que a soma de
preços unitários (que podem variar de centavos a milhares de
reais) de centenas de produtos, equipamentos e serviços
passíveis

de

utilização

em

eventos

das

mais

variadas

naturezas (de copo descartável a equipamentos de som), sem
que se considere as estimativas de quantidades, seja de
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alguma forma um critério que reflita o menor dispêndio da
administração para obtenção dos serviços que deseja (ou a
proposta mais vantajosa).
Trata-se, à toda evidência, de mero critério de escolha de uma
entre muitas empresas interessadas (assim como seria um
sorteio), sem nenhuma conexão com as finalidades de uma
licitação: a escolha da proposta mais vantajosa para a
administração, que, no caso do pregão, será a que resultará no
menor preço a ser pago pela administração para obtenção dos
serviços (observados os requisitos de habilitação da licitante
vencedora e as características de qualidade do objeto definidas
no edital). Tal critério, portanto, é inapto, inválido e não pode
ser

utilizado

propostas.”

como
Número

critério
do

de

julgamento

Acórdão

objetivo

das

ACÓRDÃO 4205/2014 -

PRIMEIRA CÂMARA Relator WEDER DE OLIVEIRA Processo
018.605/2012-5 Tipo de processo REPRESENTAÇÃO (REPR)
Data da sessão 29/07/2014 Número da ata 26/2014 - Primeira
Câmara

Não obstante, manter o Edital da maneira como está, ofenderia até
mesmo o Princípio da Legalidade, que garante o direito de participação de
qualquer interessado, sem que haja qualquer restrição, nos estritos termos da
Lei, conforme estabelece o artigo 23, §1°, da Lei 8.666/93:
Art. 23.
(...)
§1°

As

obras,

serviços

e

compras

efetuadas

pela

Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendose a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos

disponíveis

no

mercado

e

à

ampliação

da

competitividade sem perda da economia de escala.

Vejamos o que nos ensina o doutrinador Marçal Justen Filho:
“Nos termos do princípio geral considerado no art. 23 §1°,
aplica-se a regra da preferência pelo fracionamento da
contratação, quando isso for possível e representar vantagem
para

a

Administração.

O

fracionamento

visa

ampliar

a

competitividade, sob o pressuposto de que o menor porte das
aquisições ampliaria o universo da disputa.” (Idem, op. Cit., p.
181)
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Ressalta-se, outrossim, que o Tribunal de Contas da União editou a
Súmula 247, que estabelece o que segue:

“SÚMULA Nº 247 É obrigatória a admissão da adjudicação por
item e não por preço global, nos editais das licitações para a
contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo
em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto,
possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa
divisibilidade.”

O artigo 15, inciso IV, da Lei 8.666/93, também consagra a possibilidade
de divisibilidade em itens:
“Artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão:
(...)
IV – ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias
para aproveitas as peculiaridades do mercado, visando a
economicidade.”

Assim sendo, temos que a ora impugnante não pode ser impedida de
participar em itens que atende plenamente, pelo simples motivo de não possuir
os demais itens encorpados nos LOTES III e VIII do referido Edital.

III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, resta claro que o edital fere os preceitos acima
transcritos, inviabilizando a participação de diversas empresas no referido
certame caso mantidas as exigências e prazos impugnados.
Desta

forma,

com

escopo

nos

argumentos

acima

expendidos,

amparados pelo entendimento dos Colendos Tribunais Superiores e da melhor
doutrina que trata da matéria, consignados anteriormente, requer, seja dado
provimento a presente impugnação para que seja retificado o instrumento
convocatório em espeque, julgando procedente a presente IMPUGNAÇÃO,
ainda, para o efeito de:
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1- Desmembramento de todos os itens constantes no LOTE 01,
passando o julgamento a ser por item, de forma a garantir o caráter
competitivo do certame e a busca pela proposta mais vantajosa,
elaborando-se uma nova especificação ao item ora atacado.
Requer ainda, decisão fundamentada.
Termos em que,
Pede deferimento.

Encantado, 16 de novembro de 2021.

ADOVANDRO LUIZ Assinado de forma digital
FRAPORTI:6624823 por ADOVANDRO LUIZ
FRAPORTI:66248230030
0030
_________________________________________
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO (EDITAL Nº 040/2021)

AVISO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 040/2021.

O Município de Paratinga - Bahia, através de seu Pregoeiro Oficial, no exercício das atribuições
que lhe confere o DECRETO Nº: 050/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021, torna público aos
Interessados a impugnação do Edital interposta pela empresa ADOVANDRO LUIZ FRAPOTI-ME,
CNPJ Nº 07.554.993/0001-05, com relação ao LOTE 01. Informamos que foi feito o acolhimento
da Impugnação do solicitante por parte de seu Pregoeiro e Assessoria Jurídica e que será feita a
alteração Edital, no que se refere a classificação dos Equipamentos no Lote 01. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REFERENTE A PROPOSTA DE Nº
11840.537000/1200-01 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESTE MUNICIPIO. Paratinga – Estado da Bahia, 18 de novembro de 2021. Jeferson Brito Teles.
Pregoeiro.

http://pmparatingaba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

