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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO
–DL-023-2022. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições
legais, outorgadas através do Decreto Municipal 01/2022, torna público, para conhecimento de quem interessa
possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-023-2022, junto a EDVALDO CONCEIÇÃO DA
SILVA 00997537582, Inscrita no CNPJ: 19.386.422/0001-75, no valor total de R$ 4.470,00 (Quatro mil
quatrocentos e setenta reais), cujo objeto é contratação de empresa para aquisição de plantas, gramas e
congêneres visando atender a demanda das Secretarias deste Município, fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº
8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 16 de fevereiro de 2022. Ariadna Souza Coelho Farias – Presidente da COPEL.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
– IN-008-2022, CONTRATO Nº 029-2022. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no
uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 001/2022, torna público, para
conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de Inexigibilidade de Licitação IN-008-2022, junto a
empresa R SILVA DE AZEVEDO ME, CNPJ: 44.634.185/0001-61, no valor total global de R$ 54.000,00
(Cinquenta e quatro mil reais) global, R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) mensais, cujo objeto é
contratação de serviços especializados e personalizados de consultoria e assessoria para a estruturação da
controladoria geral do município e auditoria interna, incluindo a organização do setor, acompanhamento e
monitoramento da execução dos planos de ação com utilização de metodologia própria de atuação e
fornecimento de treinamento e capacitação continuada da controladoria, unidades da administração e secretarias
municipais. Fundamentado no Artigo 25º, Inciso II, combinado com o Art. 13º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
Sapeaçu - Bahia, 14 de fevereiro de 2022. Ariadna Souza Coelho Farias – Presidente da COPEL.
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO
–DL-019-2022 – CONTRATO Nº 025-2022. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no
uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 01/2022, torna público, para
conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-019-2022,
junto ao senhor ROBERTO SOUZA CARDEAL, inscrito no CPF sob o nº 976.561.945-68, no valor total de R$
8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) global, sendo R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, cujo objeto é a
locação de 01 (um) imóvel, destinado ao funcionamento de uma secretaria de coordenação pedagógica, de
documentos escolares e reprodução de material didático, assim como uma central administrativa
logística/insumos e de recursos humanos da Educação de Pessoas Jovens, Adultos e Idosos (EPJAI). Fulcro no
Artigo 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 11 de Fevereiro de 2022. Ariadna Souza Coelho Farias
– Presidente da COPEL.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO
–DL-020-2022, CONTRATO N° 026-2022. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no
uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 01/2022, torna público, para
conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-020-2022,
junto ao Sr. Antonio Luis Santana Ferreira, inscrito no CPF sob o nº 596.060.705-06, cujo objeto trata-se de
locação de (01) imóvel, situado no Loteamento Laranjeira, neste município, destinado ao funcionamento do Posto
de Saúde da Família, para atender as necessidades da população do Município. Fulcro no Artigo 24, Inciso X, da
Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 11 de fevereiro de 2022. Ariadna Souza Coelho Farias – Presidente da
COPEL.
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AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO
–DL-021-2022– CONTRATO Nº 027-2022. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no
uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 01/2022, torna público, para
conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021-2022,
junto ao profissional DANIEL BRUNO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF: 039.528.255-14, cujo
objeto trata-se de contratação de profissional qualificado para prestação de serviços de manutenção na
motocicleta pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, no valor total global de R$ 1.470,00 (Um mil,
quatrocentos e setenta reais). Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 14 de fevereiro
de 2022. Ariadna Souza Coelho Farias – Presidente da COPEL.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO
–DL-022-2022, CONTRATO N° 028-2022. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no
uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 01/2022, torna público, para
conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-022-2022,
junto a empresa IRMAOS COUTO CONFECCOES LTDA, portador do CNPJ sob nº 11.054.868/0001-90, no valor
total de R$ 1.560,00 (Um mil, quinhentos e sessenta reais), cujo objeto é a contratação de empresa para
confecção de roupas hospitalares, visando atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município. Fulcro no
Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 14 de fevereiro de 2022. Ariadna Souza Coelho Farias –
Presidente da COPEL.

AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022)

PREGÃO ELETRONICO Nº PE-006-2022– UASG 983891
Nº PE-006-2022| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE
MOTOCICLETAS, NO INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Sapeaçu, através do e-mail do
Setor de Licitações licitacao.sapeacu@gmail.com, ou pelo Site https://www.gov.br/compras/edital. CADASTRO
DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A PARTIR DO DIA 18/02/2022 AS 08h: 00 NO SITE
www.gov.br/compras. SESSÃO: 08/03/2022. HORÁRIO: 9h00min.

Sapeaçu, 17 de Fevereiro de 2022.
Wellington Santos da Silva
Pregoeiro Oficial
Decreto 01/2022
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EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 006-2022

A Prefeitura Municipal de Sapeaçu, UASG Nº 983891, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL, MODO – ABERTO, autorizada
no processo no PE-006-2022, e de acordo com as condições estabelecidas neste edital.
1.REGÊNCIA LEGAL
1.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pelo DECRETO 10.024/2019, Lei
Complementar 123/06.
2.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1
O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos de
tecnologia da informação - INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação
de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame.
2.2
Os trabalhos serão conduzidos por servidor público designados por ato interno,
denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o site “comprasnet”, constante da página eletrônica do governo federal.
3.OBJETO
3.1 CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
QUALIFICADA
PARA
MOTOCICLETAS, NO INTUITO DE ATENDER A DEMANDA
MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

AQUISIÇÃO
DE
DA SECRETARIA

4.RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO
4.1
Recebimento das propostas a partir do dia 18/02/2022 até às 08h00min horas do dia
08/03/2022.
4.2
Abertura das propostas
08/03/2022 às 09h00min horas.
4.3
Início da sessão de disputa de preços 08/03/2022 às 09h00min horas.
4.4
O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o
recebimento e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa.

GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136
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4.5
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública,
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
4.6
Formalização de consultas: observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular
consultas pelos e-mail: licitacao.sapeacu@gmail.com ou pelo telefone (75) 3627 2108. As
consultas serão respondidas através do site do sistema www.gov.br/compras, no campo de
mensagens do pregão correspondente, a serem respondidas pelo pregoeiro responsável
WELLINGTON SANTOS DA SILVA / DECRETO -001-2022
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.039 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
FONTE: 02
6.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1
Poderão participar do processo os interessados credenciados junto ao sistema de
compras do Governo Federal, comprasnet, que atendam a todas as exigências contidas
neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.
6.2
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a)
declarados inidôneos por ato da Administração Pública, e que estejam suspensas nas
esferas federal, estadual e municipal;
b)

sob falência, dissolução ou liquidação;

d)
cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração
Municipal, ou , ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas
hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº 8.666/93;
e)

enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº 8.666/93.

6.3
Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar de nº.
123/06, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
a)

de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136
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b)
que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
c)
de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia
de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar 123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei Complementar;
d)
cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/06, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput, do artigo 3º da referida Lei
Complementar;
e)
cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput do artigo 3º da referida Lei Complementar;
f)

constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

g)

que participe do capital de outra pessoa jurídica;

h)
resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
i)

constituída sob a forma de sociedade por ações.
8. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

8.1
A participação no pregão eletrônico se dará por meio de digitação de senha pessoal e
intransferível do credenciado do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de
preços e documentos referentes a habilitação exigida, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observado data e horário limite estabelecido.
8.2
Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no edital.
8.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação referida no
item 8.2 sujeitará o licitante às sanções previstas em lei.
8.3
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136
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diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua
desconexão.
8.4
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances.
9. PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
9.1
A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância
com as especificações e condições de fornecimento previstas no Edital.
9.2
Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
9.3
O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá encaminhar lance com valor
superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e
diferente de qualquer lance válido para o ITEM.
9.4
Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do autor do lance aos
demais participantes.
9.5
Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor
valor, para que possa ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
9.6
O Sistema anunciará o licitante detentor da melhor proposta imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
9.7
Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de menor preço.
10. PROPOSTA COMERCIAL
10.1 A proposta de preços e os documentos relativos a habilitação solicitados no Edital
deverão ser encaminhados em campo eletrônico específico, observados data e horários
limites estabelecidos.

GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136
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10.2 A proposta e os lances formulados deverão indicar preços unitários e globais, de
acordo com os praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº
8.666/93, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$),
atualizados conforme lances eventualmente ofertados.
10.2.1 Em caso de divergência entre os valores unitários e globais, serão desconsiderados
os primeiros, e entre os valores em algarismo e por extenso, será considerado este último.
10.3 A proposta escrita deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, redigida
em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e
inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações
contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou
representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:
a)

Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/fax e pessoa de contato.

b)

Preços unitários e o global, na forma do subitem 10.2 deste instrumento;

c)
Prazo de entrega do material de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento
da solicitação de compras, sendo a quantidade solicitada, de acordo com a demanda da
secretaria.
d)
Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contado a
partir da data de apresentação;
e)
Marca e referência, se houver. Essas informações deverão constar, obrigatoriamente,
no campo do formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.
e1) Quando ofertada mais de uma marca pelo mesmo preço para o mesmo item, fica
reservado à Comissão Permanente de Licitação – COPEL o direito de escolha da marca.
10.4

O licitante deverá juntar, obrigatoriamente, à proposta de preços:

b)
Declaração do licitante de que garantirá a substituição dos materiais, sem ônus para a
Administração Municipal, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a
apresentar vícios e/ou defeitos.
c)
Dados do representante legal (nome, CI, CPF) com poderes específicos para assinar
o contrato, conforme modelo anexo a este edital.
10.5 O licitante só poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente
técnicos sobre o(s) material(is) ofertado(s), bem como informações que não constem em seu
GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136
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catálogo e/ou amostra, entretanto, necessárias
especificações do(s) material(is) solicitado(s).

ao

julgamento

objetivo,

conforme

10.6 Após a aferição da regularidade dos documentos de habilitação, bem como da
regularidade da composição da planilha de preços da licitante detentora de melhor preço, é
facultado à Comissão requerer o envio de amostras e/ou catálogos dos produtos ofertados,
o que deverá ser atendido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data
de requerimento.
10.7

Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.

10.8 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do
objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
10.9 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado
adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha
expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
10.10 Não serão admitidas cotações de preços para produtos usados, recondicionados ou
recuperados sob qualquer forma.
11.

HABILITAÇÃO

11.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à
exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas
ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, à vista dos originais, ou publicação em
órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos neste edital.
11.2

Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação:

11.2.1 Habilitação Jurídica
a)

Registro Comercial, no caso de empresa individual.
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b)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou
inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c)
Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
Diretoria em exercício.
d)
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e)

Comprovação da condição de ME ou EPP.

11.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b)
Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa
da União, bem como a regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal da sede ou
domicílio da licitante;
c)
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débito/CND;
d)
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF.
e)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa.
11.2.2.1
As microempresas ou empresas de pequeno porte devidamente identificadas
no certame deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente restrições.
11.2.2.2
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, na hipótese exclusiva do subitem 11.2.2.1, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante (ME ou EPP) for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Municipal,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa
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11.2.2.3
A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto no subitem
11.2.2.4, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultada à administração convocar os licitantes
remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
11.2.3 Qualificação Técnica
a)
Alvará de Funcionamento, fornecido pelo órgão fiscalizador do município em que a
empresa está registrada.
b)
Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. Conforme a Lei
8.666/93 em seu art. 30, inciso II e §4º.
Obervações:
NA DIVERGENCIA ENTRE O QUE CONSTA NO SISTEMA COMPRASNET E A DESCRIÇÃO
QUE COSNTA NO TERMO DE REFERENCIA, LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A DESCRIÇÃO DO
TERMO DE REFERENCIA.

1.
O(s) documento(s) apresentado(s) por meio de publicação no Diário Oficial deve(m),
preferencialmente, destacar, com marca-texto, o(s) produto(s) cotado(s).
2.
Os registros ou publicações no DOU devem ser identificados com o número do
item/lote a que se referem, a fim de facilitar o julgamento das Propostas de Preços.
3.
A unidade requisitante poderá a qualquer tempo solicitar catálogo com informações
relativas ao produto ofertado ou amostras do mesmo.
11.2.4 Qualificação Econômico-Financeira
a)
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis, na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser
atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 3 (três) meses da data
de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios.
a1) O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de cópia do termo de abertura e de
encerramento extraídos do livro Diário, devidamente registrado no Órgão competente.
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a2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço,
na forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação de:
I
balanço patrimonial;
II
demonstração do resultado do exercício;
III
demonstração das origens e aplicações de recursos; IV demonstração das mutações
do Patrimônio Líquido; V notas explicativas do balanço.
11.2.5
Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente
identificado, de cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
b) Certidão de Concordata e Falência
12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
12.1 Para julgamento, será adotado o critério menor preço, observados os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de
qualidade e demais condições definidas neste Edital.
12.2 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou, ainda, se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subseqüente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. O
Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
12.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências
deste Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados, assim considerados
aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto contratado.
12.4 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se como empate (ficto) as
propostas apresentadas pelas ME e EPP que sejam superiores em até 5% (cinco por cento)
à proposta mais bem classificada.
12.5 Para efeito do disposto no subitem 12.4 deste edital, ocorrendo empate (ficto),
proceder-se-á, da seguinte forma:
a)
a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada
para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça
proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do
certame;
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b)
não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da
alínea “a” deste subitem, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 12.4 deste edital, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito; e
12.6 Em caso de empate aritmético, verificada a equivalência de valores das propostas
entre microempresas ou empresas de pequeno porte, antes da aplicação do critério
estabelecido no inciso I do art. 45 da Lei Complementar nº. 123/2006, o desempate será
decidido mediante
12.7 Não havendo microempresa ou empresa de pequeno porte classificadas ou
habilitadas, segundo os critérios da Lei Complementar nº. 123/2006, será convocado o
licitante detentor da proposta de menor valor, originalmente apresentada.
12.8 O disposto nos subitens 12.4 e 12.5 aplicar-se-á quando a proposta de menor preço
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre
que não houver recurso.
13.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Qualquer pessoa poderá impugnar/ou pedir esclarecimentos os termos do edital do
pregão, por meio eletrônico, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no
prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. A concessão de
efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. Acolhida a impugnação contra o edital, será
definida e publicada nova data para realização do certame.
14.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na
sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 30 (TRINTA) minutos. Após manifestação
do interesse e admissibilidade do pregoeiro, será concedido o prazo de 3(três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
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apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente.
14.3. A falta de manifestação imediata, acompanhada da síntese das respectivas razões,
ensejará a preclusão do direito de recorrer.
14.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
14.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeito suspensivo, sendo
este restrito ao objeto das razões oferecidas.
14.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os
respectivos prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pelo proponente.
15. LOCAL DE ENTREGA
15.1 O fornecimento dos produtos será efetuado mediante Ordem de Fornecimento, e
deverão ser entregues no endereço a seguir indicado, ou em outro local de conveniência da
Secretaria Municipal de Saúde - Praça da Bandeira nº176, Centro, Sapeaçu - Ba
16. INSTRUMENTO CONTRATUAL
16.1. O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, nas formas previstas
no art. 62 da Lei 8.666/93.
16.2 O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o
contrato pela adjudicatária implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital e na
legislação pertinente.
17. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
17.1 Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade superior a 12 (doze)
meses, a contar da data de entrega.
17.2 Os produtos entregues deverão conter em suas embalagens e unidades de
acondicionamento, nº. do lote, validade.
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17.3 Todos os produtos, nacionais ou importados, deverão ser ofertados, apresentados ou
entregues contendo rótulos, com todas as informações sobre os mesmos em língua
portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.
17.7 A Nota Fiscal deverá conter o(s) lote(s) e data de validade de cada produto a ser
entregue.
17.8 A entrega dos produtos deverá ser efetuada no local indicado no item 16.1 deste
instrumento, em até 30 (trinta) dias do recebimento da Ordem de Recebimento.
18. PAGAMENTO
18.1 Dar-se-á após a entrega da nota fiscal. Os pagamentos somente poderão ser
liquidados e efetuados em favor do contratado após atestado de preposto da contratante
confirmando a prestação dos serviços.
18.2 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.
19. REVISÃO DOS PREÇOS
19*.1 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
20. CANCELAMENTO DO CONTRATO
20.1

O contrato poderá ser cancelado quando:

a)

o fornecedor descumprir as exigências do edital que deu origem ao contrato

b)

o fornecedor se recusar a assinar o contrato.

c)

em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato.

d)

houver razões de interesse público, devidamente justificado.

20.2 O contrato poderá ser cancelado por iniciativa do fornecedor, quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Edital e
seus Anexos
20.2.1 A solicitação de que trata o item acima deverá ser formulada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, sendo assegurada defesa prévia sem prejuízo de aplicações de
sanções previstas no Edital e na legislação vigente.
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SANÇÕES

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - não assinar o contrato;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.
22.

DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e
aceitação, por parte da proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e
seus Anexos.
22.2 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Secretaria solicitante revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
22.3 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da
etapa competitiva, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
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22.4 Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será
suspensa, reiniciando somente após comunicação expressa aos participantes.
24.5 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo de demais sanções
cabíveis.
24.6 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
24.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
24.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão de sua proposta.
24.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
24.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
de início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente normal.
24.13 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pelo pregoeiro com base na
legislação vigente.
24.14 Fica designado o foro da Cidade do Sapeaçu, Bahia – Brasil, para julgamento de
quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
25.
Anexos do Edital.
Anexo I
Modelo Proposta
Anexo II
Dados para assinatura
Anexo III Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
Anexo IV
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
Anexo V
Termo de Referencia
Anexo VI
Minuta do Contrato
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Sapeaçu 17 de Fevereiro de 2022.
____________________________
Cristiane Brito de Almeida Goes
Secretária de Saúde
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PREGÃO ELETRÔNICO –N.º .............../2022
ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS
PMS PREGÃO N.º
/
(RESPOSTA)
TEL: FAX:
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
NOME/CONTATO:
ITEM
CÓDIGO

DESCRIÇÃ

MARCA

UF

QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ( por extenso )

OBSERVAÇÕES:
a)
caso ache necessário, será solicitada, à detentora do menor preço, amostra dos
produtos licitados.
Declaro que no preço cotado estão inclusas TODAS AS DESPESAS, tais como frete,
seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem
como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante.
Tenho ciência que a contratante poderá pedir amostras dos produtos a serem entregues se
assim lhe convir.
VALIDADE DA PROPOSTA
PRAZO DE ENTREGA
FORNECEDOR
/
/
DATA ASSINATURA/CARIMBO
PREGÃO ELETRÔNICO –N.º .............../
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ANEXO II

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME N.º DE IDENTIDADE ÓRGÃO EMISSOR CPF ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA -

DADOS BANCARIOS
AGENCIA
CONTA
BANCO
FAVORECIDO

Salvador,

de

de

.

Assinatura e Carimbo
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º. DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela
Lei nº. 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Salvador,

de

de

.

Licitante interessado
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a)
a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b)
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c)
que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f)
que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
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de 2022.

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação
completa)
Observações:
1. Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada
pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO V
TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA JUSTIFICATIVA:

Justificamos a necessidade da aquisição dos produtos ora licitados, pois estes serões utilizados no
desempenho dos serviços realizados pela Secretaria de Saúde.

2. DO OBJETO (especificação e quantidade):

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, NO INTUITO DE ATENDER
A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

3. PERÍODO DE VIGÊNCIA:

12 meses

4. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:
Os produtos serão entregues na Prefeitura Municipal de Sapeaçu, localizada na Praça da Bandeira ,
176, Centro , Sapeaçu - BA
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATATADA:

5.1) Deverá constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricação, a
garantia.
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5.3) Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias da Autorização de Fornecimento ou documento
equivalente;

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES: em anexo.

NA DIVERGENCIA ENTRE O QUE CONSTA NO SISTEMA COMPRASNET E A DESCRIÇÃO
QUE COSNTA NO TERMO DE REFERENCIA, LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A DESCRIÇÃO DO
TERMO DE REFERENCIA.
ITEM DESCRIÇÃO
MARCA QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
1
MOTOCICLETA 110cc: 2022/2022, 0 km,
3 R$ 11.500,00 R$ 34.500,00
ano/modelo 2022. tipo do motor : 4 tempos, 1
cilindro, 2 válvulas por cilindro, OHC/SOHC,
cárter único, refrigeração a ar, potência
máxima: 7,9 cv a 7.250 rpm, a gasolina,
Sistema
de partida: a Pedal. Sistema de injeção
eletrônica, câmbio de 4 macha;Tipo: OHC,
Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar
Cilindrada: 110 cc
Potência Máxima: 7,9 cv a 7.250 rpm
Torque Máximo: 0,90 kgf.m a 5.000 rpm
Transmissão: 4 velocidades
Sistema de Partida: Pedal
Diâmetro x Curso: 50,0 x 55,6 mm
Relação de Compressão: 9,3:1
Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGMFI
Combustível: Gasolina
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
Modalidade de Licitação

Número

PREGÃO ELETRÔNICO

PE-006-2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE SAPEAÇU – ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA
..........NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO:

O MUNICIPIO DE SAPEAÇU – ESTADO DA BAHIA pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob o nº. 13.696.257/0001-71 representado pelo Prefeito Municipal, Sr. George Vieira Góis,
brasileiro, casado, CPF ...................., residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE
e
a
empresa
...............................................
estabelecida
na
rua
............................................nº , Cidade – Bairro – CEP: ............. inscrita no CNPJ sob o nº.
.................., neste ato representada por seu representante legal, o Sr. ............................................
inscrito no CPF nº. ...................... portador da CI nº. .................. expedida pela SSP/.... residente e
domiciliado na rua ............................................................................................. doravante denominada
apenas CONTRATADA, conforme o constante no Processo Administrativo nº. ......, doravante
denominado “processo”, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal nº. 8.666/93
atualizada, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, NO INTUITO DE ATENDER
A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
CONTRATAR EMPRESA, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços
apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA
O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, após a ordem de fornecimento, e a vigência do
contrato é de 12 meses a partir de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ (.........), estando incluso todos os
custos diretos e indiretos na entrega do objeto licitado.
O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 15 (quinze) da entrega e atesto na fatura.
§1º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua
regularização por parte da CONTRATADA.
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§2º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
§3º O CONTRATANTE descontará da fatura, o valor correspondente às faltas ou atrasos na
execução dos serviços/fornecimento ocorrido, com base no valor do preço vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.2.039 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
FONTE: 02
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
Não haverá reajustamento de preço.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo I do instrumento convocatório e
daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:
a)

Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável
pela perfeita execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem
como para zelar pela prestação contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre
os que permaneçam no local do trabalho, um que será o responsável pelo bom
andamento dos serviços e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam
corrigidas todas as falhas detectadas;

b)

Executar o fornecimento objeto deste contrato de acordo com as especificações ou
recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE;

c)

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos
humanos para execução completa e eficiente no fornecimento / serviços do objeto deste
contrato;

d)

Zelar pela boa e completa execução do fornecimento contratado e facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo
CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem
solicitadas;

e)

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
dos serviços;

f)

Atender com presteza
CONTRATANTE;

as

requisições

de

credenciamento

determinadas

pela
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g)

Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços /
fornecimento, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

h)

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

i)

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham
a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato,
bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas
aos serviços / fornecimento prestados;

j)

Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora
do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive
indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte,
obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e previdenciária,
sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas
obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;

k)

Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga,
visando à perfeita execução deste contrato;

l)

Adimplir os fornecimentos objeto do presente contrato no prazo e nas especificações e
quantidades constantes no instrumento convocatório, visando à perfeita execução deste
contrato;

m) Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação da Prefeitura,
mercadoria/produtos fornecidos fora das especificações do edital e da proposta
adjudicada ou com defeito que impossibilite a sua regular utilização.
n)

O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue na em local definido pela
Autorização de Compra

o)

O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue em embalagens lacradas
vindas de fabrica; constando o prazo de fabricação e de validade dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se
a:
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a) Efetuar os pagamentos devidos, conforme estipulado no contrato.
b) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou
incorretas.
CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente contrato será direto e o Fornecimento poderá ser parcelado de
acordo com a Autorização de Compra.
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste Contrato, só poderá ser
procedida através de Termo Aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto nos incisos e
parágrafos do art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, quando solicitado pela CONTRATANTE, os acréscimos ou reduções de até 25% (vinte
e cinco por cento) nos serviços contratados e as supressões resultante de acordo celebrado entre as
partes, em conformidade com o inciso II, art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
O recebimento do objeto se dará segundo a Lei nº. 8666/93, sendo certo que, esgotado o prazo
de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual,
para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
O recebimento definitivo do fornecimento, cujo valor do objeto seja superior ao limite
estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no
mínimo, 03 (três) membros.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos no Decreto Lei nº 10.024/2019,
com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução
do contrato, sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
ou ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, se houver, dentro
de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
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III -0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado,
por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§1º A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando
exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
§3º As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas no Decreto 10024/2019
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA.

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou
em parte, sem a prévia e expressa concordância do órgão gestor deste contrato.
Parágrafo Único - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento
convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Sapeaçu - Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Sapeaçu/BA,.......

de ........................ de 2022
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