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Editais

I - REGÊNCIA LEGAL
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450/05,
Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16, Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, Decretos Municipais nº
05/2021 (Equipe de Pregão Eletrônico) e Decreto Municipal Nº 034/2020 (Pregão Eletrônico), Decreto Federal nº 3555/00, no que
for pertinente.
II - ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
Fundo Municipal de Saúde
III - MODALIDADE
o
Pregão Eletrônico n . 019/2021

IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO N
FMSB Nº 009/2021

V - TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço

VI ±REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por Preço Global

O.

VII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Por Lote
VIII - OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviço de tratamento de piso com selagem e impermeabilização, mediante limpeza e
assepsia com aplicação de produtos de higienização Hospitalar, com remoção de sujidade e manutenção de limpeza, e
desinfecção de teto parede e mobiliários para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Brejões.
IX - DATA E A HORA DA DISPUTA
DATA: 29/04/2021, HORÁRIO: 08H30MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
X - INÍCIO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
Data: 19/04/2021, Horário: 08h00min Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
XI - LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
XII - ABERTURA DAS PROPOSTAS
Data: 29/04/2021, Horário: 08h00min
Data: 29/04/2021, Horário: 08h00min
XIII - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
XIV - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Vide Edital
12 (doze) meses
RESERVA DE QUOTA ME/EPP
 ܆Sim  ܈Não

EXCLUSIVA ME/EPP
 ܆Sim  ܈Não

NÚMERO LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL: Nº 867420
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na sede da Prefeitura
Municipal de Brejões, na Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões - BA, CEP 45.325-000, das 08:00 às 12:00 horas,
pelo Telefone (75) 3654-2158/2140 ou por e-mail licita.brejoes@hotmail.com; bem como por consulta ao Diário Oficial do Município
e no site oficial da Prefeitura (http://www.brejoes.ba.gov.br/).
PREGOEIRO RESPONSÁVEL
FELIPE DE JESUS MASCARENHAS
Decreto n.º 05/2021, de 04 de Janeiro de 2021 publicada no Diário oficial do Município.
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XV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
15.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
15.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que
está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos na Seção ³'$+$%,/,7$d2´
15.3. Não poderão participar:
a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de Brejões, durante o prazo da sanção
aplicada;
b) empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o Município de Brejões, durante o prazo da
sanção aplicada;
d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
f) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata,
fusão, cisão, ou incorporação;
g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum;
h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
15.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis.
15.4. 6y SDUWLFLSDUmR GD UHDEHUWXUD GD VHVVmR S~EOLFD SUHYLVWD QD 6HomR ³'$ 5($%(5785$ '$ 6(662 3Ò%/,&$´ RV
licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo próprio disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação,
caracterizando renúncia a esta possibilidade a ausência de manifestação neste momento.
15.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
XVI ± TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
16.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o disposto na Lei
Complementar nº 123/06, notadamente os seus Arts. 42 a 49 e suas alterações.
16.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.
16.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não possuírem
quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem
os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.
16.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao sistema até a data e horário
marcados para abertura das propostas.
16.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº
123/06.
16.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento
dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
XVII - CREDENCIAMENTO
17.1. 2OLFLWDQWHGHYHUiHVWDUSUHYLDPHQWHFUHGHQFLDGRQRVLVWHPD³3UHJmR(OHWU{QLFR´QRVtWLRwww.licitacoes-e.com.br.
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17.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto
ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.
17.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua
capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
17.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura de Brejões responsabilidade
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
17.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por
solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Brejões.
17.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de
acesso.
XVIII - HABILITAÇÃO
18.1. Os licitantes deverão encaminhar (ANEXAR EXCLUSIVAMENTE NO SISTEMA LICITAÇÕES-E) os documentos de
Habilitação exigidos no edital até a data e hora marcadas para abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de Propostas de Preços e Documentos de Habilitação conforme (art. 26 do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019).
18.1.1. Deverá ser anexado os documentos de Habilitação para cada item/lote que o Licitante deseja concorrer, sob pena de
desclassificação caso o licitante insira os dados apenas em um item/lote. Caso a licitante arremate um lote e seja Habilitada os
lotes subsequentes não necessariamente necessitara de análise de habilitação sendo que as documentações do lote arrematado
anteriormente serviram como parâmetro.
18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
18.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 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.
18.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a
Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições
sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014, sendo este datado dos últimos 180 (cento e
oitenta) dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste documento;
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado
de Regularidade do FTGS/CRF;
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).
18.2.2.1. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da
matriz e da filial.
18.2.2.2. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo
de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar
datadas dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública.
18.2.2.3. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
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18.2.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
18.2.2.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanesFHQWHV QRV WHUPRV GR LWHP ³5($%(5785$ '$ 6(662 3Ò%/,&$´ SDUD D DVVLQDWXUD GR FRQWUDWR RX UHYRJDU D
licitação.
18.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação,
ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV
ou de outro indicador que o venha substituir.
Obs. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante.
3 - Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
b) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1,00 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = _____________ATIVO TOTAL_____________________
PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC =
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou
revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de
validade.
18.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) No mínimo 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto deste Pregão;
b) Indicações das instalações, do aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como a qualificação de um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
c) Alvará de licença de funcionamento referente ao corrente exercício, expedido pelo município sede da empresa.
d) Apresentar documentos dos produtos utilizado no serviço, caso a empresa participante não apresente a mesma será
desclassificada.
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REMOVEDOR: Boletim técnico, fispq, notificação na Anvisa, laudo de toxicidade inalatória, laudo de toxicidade oral aguda, laudo
de irritação cutânea laudo de irritação ocular, laudo de determinação de ph puro, laudo de determinação de ph em meio aquoso,
laudo de toxicidade dermal aguda.
BASE SELADORA: Boletim técnico, fispq, notificação Anvisa, laudo de determinação de teor não voláteis com no mínimo 19%,
laudo de determinação do ph puro, laudo de irritação ocular, laudo de irritação cutânea, laudo de toxicidade oral aguda.
IMPERMEABILIZANTE: Boletim técnico, fispq, notificação na Anvisa, laudo de téor não não voláteis com no mínimo 30%, laudo
do ph puro, laudo de irritação ocular, laudo de irritação cutânea, laudo de toxicidade oral aguda.
e) Todas as características declaradas deverão ser descritas e comprovadas através de documentos de domínio público
emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da Internet, onde o
produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita.
18.2.5. Documentação complementar:
a) Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e ao inciso XVIII do art.78 da Lei
nº. 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa, conforme
modelo em anexo.
b) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo em anexo.
c) Declaração de tratamento diferenciado e pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, conforme modelo em
anexo.
18.2.6. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá
comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
18.2.7. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
18.2.8. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista
emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
18.2.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados
XIX - IMPUGNAÇÃO
19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar, por meio do
sistema, o ato convocatório do pregão.
19.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis.
19.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.
19.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico via internet, no endereço
indicado no edital.
19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
XX - PROPOSTA
20.1. Os licitantes PODERÃO encaminhar (ANEXAR NO SISTEMA LICITAÇÕES-E) a Proposta de Preços até a data e hora
marcadas para abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de Propostas de
Preços e documentos de Habilitação conforme (art. 26 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019).
20.2. O licitante PODERÁ, inserir as informações diretamente no sistema, de forma detalhada, descrevendo o bem ofertado
(poderá utilizar a expressão Conforme Edital).
20.3. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos lotes/item definidos no Anexo deste Edital.
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20.4. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as
despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ± IRPJ ± e a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido ± CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.
20.5. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital.
20.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.
20.7. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
20.8. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexão.
XXI - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
21.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo
deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
21.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em campo próprio
do sistema eletrônico.
XXII - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
22.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
22.1.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não assinar o contrato ou
não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
22.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente
ou em que seja anulada a própria sessão pública.
22.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
22.2.1. O licitantHVXEVHTXHQWHVHQGRUHVSHLWDGDDRUGHPGHFODVVLILFDomRHREVHUYDGDVDVUHJUDVGHGHVHPSDWHGD6HomR³'$6
5(*5$6*(5$,6'('(6(03$7(´VHUiFRQYRFDGRWHQGRSRUEDVHRSUySULRSUHoRTue ofereceu na sessão de lances.
22.2.2. O direito de preferência previsWRQD6HomR³'2',5(,72'(35()(5Ç1&,$'$60,&52(035(6$6(035(6$6'(
3(48(12 3257( ( (48,3$5$'26´ GHYHUi VHU UHFDOFXODGR OHYDQGR-se em consideração o lance apresentado pelo licitante
subsequente.
22.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos termos da
6HomR³'2',5(,72'(35()(5Ç1&,$'$60,&52(035(6$6(035(6$6'(3(48(123257(((48,3$5$'26´
22.3. )LQDOL]DGRRSURFHGLPHQWRSUHYLVWRQD6HomR³'2',5(,72'(35()(5Ç1&,$'$60,&52(035(6$6EMPRESAS DE
3(48(12 3257( ( (48,3$5$'26´ RX LQH[LVWLQGR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD GH 0((33 RX HTXLSDUDGR VHUi UHDOL]DGD D
QHJRFLDomRSUHYLVWDQD6HomR³'$1(*2&,$d2´
22.4. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termos da Seção
³'265(&85626´SURVVHJXLQGR-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
22.5. $FRQYRFDomRSRGHUiVHUSRUPHLRGR³FKDW´H-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
22.6. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo da responsabilidade
do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
XXIII - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
23.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
23.2. desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.
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23.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da
fase de lance.
XXIV - FORMULAÇÃO DE LANCES - MODO DE DISPUTA ADOTADO: ABERTO E FECHADO
24.1. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
24.1.1. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada
24.1.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado
24.1.3. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (15) segundos e o intervalo entre
lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº
03/2013).
24.1.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto
em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo), sob pena de desclassificação da proposta.
(Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013).
24.2. Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
24.3. Encerrado o prazo de que trata o § 1º do decreto 10.024/2019, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
24.4. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º do decreto 10.024/2019 os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
24.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º do decreto 10.024/2019, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidade.
24.6. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do decreto 10.024/2019, haverá o reinício da
etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no § 4º
do decreto 10.024/2019.
24.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o
pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do
disposto no § 5º do decreto 10.024/2019.
24.8. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações e
quantidades exigidas no Termo de Referência.
24.08.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
24.08.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
24.08.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase
de aceitação.
24.09. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
24.10. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema, que disponibilizará campo
próprio.
24.11. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
24.12. O lance deverá ser ofertado pelo valor global para o lote/item.
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24.13. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
24.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.
24.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificação do licitante.
24.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar
outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
24.17. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais
vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
24.17.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
24.17.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
24.18. Será declarado arrematante o que apresentar o menor preço para o lote.
24.19. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro passará ao exame da proposta final
classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto, compatibilidade do preço proposto em relação ao valor
estimado para a contratação, e exequibilidade.
24.20. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública
do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na
legislação pertinente.
XXV ± DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
25.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
25.2. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa
DXWRPDWLFDPHQWHHWHUiUHLQtFLRVRPHQWHDSyVFRPXQLFDomRH[SUHVVDDRVSDUWLFLSDQWHVQR³FKDW´GRVtWLo www.licitacoes-e.com.br.
XXVI - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
26.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de um possível empate,
pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
26.1.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o término dos
lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da
convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);
26.1.2. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu
favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
26.1.3. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as ME/EPP e
equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
26.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
26.3. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o pUHoRREWLGRDQWHVGDQHJRFLDomRSUHYLVWDQRLWHP³1(*2&,$d2´.
26.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. No caso de não
haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em
situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
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26.5. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da
LC nº 123/06).
26.6. O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP ou
equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
XXVII - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
27.1. 6H GHSRLV GH UHDOL]DGR R SURFHGLPHQWR SUHYLVWR QR LWHP ³35()(5Ç1&,$ '$6 0,&52(035(6$6 ( (035(6$6 '(
3(48(123257(´restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada
preferência:
27.1.1. Sucessivamente, aos bens:
27.1.1.1 Produzidos no País;
27.1.1.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
27.1.1.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
27.1.1.4. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as hipóteses previstas nos
itens 26, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados,
vedado qualquer outro processo.
XXVIII ± NEGOCIAÇÃO
28.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado
para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
28.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
XXIX - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
29.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor
estimado para a contratação.
29.2. O critério de julgamento será o de Menor Preço por Lote.
29.3. Será desclassificada a proposta final que:
29.3.1 Contenha vícios ou ilegalidades;
29.3.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
29.3.3 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo obtido pela Administração previamente à Licitação;
29.3.4 Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
29.3.5 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura
dos custos decorrentes da contratação pretendida;
29.4. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
29.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos da Prefeitura Municipal de Brejões para orientar sua decisão. Caso o Órgão
não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa
física ou jurídica qualificada.
29.6. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo até a apuração de uma
proposta que atenda a este Edital.
29.7. No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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29.8. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais
bem classificado.
29.9. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante
mais bem classificado.
XXX - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
30.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do bem e compatibilidade do preço,
o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas ± CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
30.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão
TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n°. 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
30.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado.
30.4. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados,
ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro
poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br  QD VHomR ³'HVSHVDV ±
Gastos Diretos do Governo ± )DYRUHFLGR SHVVRDV ItVLFDV HPSUHVDV H RXWURV ´ SDUD YHULILFDU VH R VRPDWyULR GRV YDORUHV GDV
ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente
extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
30.5. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do
tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com
a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
30.6. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro poderá solicitar documentos complementares à
proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados por meio do sistema
eletrônico de acordo com o prazo estabelecido no item 30.8.
30.7. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro SURFHGHUi QD IRUPD SUHYLVWD QD 6HomR ³'$
5($%(5785$'$6(6623Ò%/,&$´
30.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação.
XXXI - DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
VENCEDORA
31.1. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados
para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
31.2. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital
e já apresentados, deverão ser apresentados no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após solicitação do Pregoeiro.
31.2. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor deverá ser enviada por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, no
prazo máximo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.
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XXXII - AMOSTRA
32.1. A Empresa após declarada vencedora deverá apresentar amostras dos produtos no prazo máximo de até três dias úteis a
serem utilizados na higienização e submeter-se a teste em área hospitalar a ser definida pelo Coordenador de Higienização, o
qual ocorrerá em data e hora previamente agendadas pela Administração, ao final emitir pronunciamento técnico sobre o teste
realizado e se o desempenho do licitante foi satisfatório para o atendimento das normas.
XXXIII - RECURSOS
33.1 O pregoeiro comunicará com antecedência via chat do sistema eletrônico a data que será Declarado o Vencedor.
Após Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual, qualquer licitante poderá,
de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
33.2 Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar ao Pregoeiro o envio
por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão, os documentos de
habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos.
33.2.1 As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também via sistema, que começará a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
33.3 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão,
implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
33.4 Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do processo licitatório ou a
qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
33.5 Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
33.5.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
33.5.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão;
33.5.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
33.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XXXIV - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
34.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade
superior para homologação.
34.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
34.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo de até 03 (três) dias úteis.
34.4. $ FRQYRFDomR GR OLFLWDQWH VXEVHTXHQWH VHUi UHDOL]DGD GH DFRUGR FRP DV UHJUDV SUHYLVWDV QR LWHP ³5($%(5785$ '$
6(6623Ò%/,&$´
XXXV ± CONTRATAÇÃO
35.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, poderá emitir a nota de empenho ou firmar contrato específico com o
licitante vencedor, visando à execução do objeto desta licitação nos termos da minuta que integra este edital.
35.2. O licitante vencedor terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da convocação, para retirar a nota de
empenho ou assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante
vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador.
35.3. O futuro contrato poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, em parte, com prévia e expressa anuência
da Administração.
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35.4. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas
compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
XXXVI ± EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DA CONTRATADA
36.1. Visando à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da contratada, durante o curso de sua execução, e tomando por
base os preços do início de sua vigência, devem ser considerados eventuais reduções ou aumentos, desde que comprovado
mediante apresentação de documentos.
36.2. O interessado, em requerimento fundamentado, mediante a apresentação e exposição de motivos e/ou documentos
formalizará o pedido.
XXXVII ± DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Atividade/projeto: 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE E SANEAMENTO
2028 MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
2029 MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAÚDE(PFVISA/PFVPS/PQAVS/ACE)
2031 MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEX.
2170 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 02 / 14
XXXVIII ± OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
38.1. Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros, em função do objeto do
contrato firmado.
38.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer
ônus à CONTRATANTE.
38.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
38.4. Substituir, sem ônus adicionais, no prazo máximo de até 48 horas, os serviços que estiverem em desacordo com Contrato e
o Edital.
38.5. Reparar, sem ônus adicionais, quaisquer danos causados à Administração, decorrentes do fornecimento irregular do objeto
deste Edital.
38.6. Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação.
XXXIX ± OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
39.1. Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
39.2. Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
39.3. Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.
39.4. O acompanhamento do contrato será feito pelo Secretário ocupante da Secretaria requisitante.
XL ± PAGAMENTO
40.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela.
40.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da
contratada.
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40.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data
de sua apresentação válida.
40.4. 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, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore"
em relação ao atraso verificado..
XLI ± SANÇÕES
41.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
41.1.1. Advertência por escrito;
41.1.2. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será
caracterizada a inexecução total do contrato;
41.1.3. Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
41.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
41.1.5. 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 depois de decorrido o prazo de
02 (dois) anos.
41.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
41.2.1 Advertência por escrito;
41.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de
30%;
41.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
41.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
41.2.5. 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 de 02
(dois) anos.
41.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais
cominações legais.
41.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
41.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
41.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
41.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
41.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
41.6. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
41.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva
da Prefeitura Municipal..
XLII ± RESCISÃO DO CONTRATO
42.1. Constituem motivo para rescisão do contrato:
42.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
42.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
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42.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos
prazos estipulados;
42.1.4. O atraso injustificado no início do serviço;
42.1.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
42.1.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
assim como as de seus superiores;
42.1.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
42.1.8. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
42.1.9. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
42.1.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
42.1.11. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
42.1.12. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
42.1.13. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
42.1.14. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do fornecimento, ou
parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado
ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
42.1.15. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;
42.1.16. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
42.1.17. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
42.1.18. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.
XLIII ± REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
43.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
43.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
XLIV ± ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
44.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício insanável.
44.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
44.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
44.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dependam
ou sejam consequência do ato anulado.
44.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos
a que ela se estende.
44.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
44.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até
a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
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44.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.
XLV ± FORO
45.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Brejões-BA, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
XLVI ± DISPOSIÇÕES FINAIS
46.1. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes quando lhes for
solicitada qualquer informação ou documento, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do
processo desde a realização da Sessão Pública.
46.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
46.3. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal.
XLVII ± ANEXOS
47.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Termo de Referência
Modelo de proposta de preços;
Minuta do contrato;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação.
Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Brejões - BA, 15 de Abril de 2021.

Carlos Wilker Ribeiro de Souza
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FMSB Nº 09/2021
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de tratamento de piso
com selagem e impermeabilização, mediante limpeza e assepsia com aplicação de produtos de higienização Hospitalar, com
remoção de sujidade e manutenção de limpeza, e desinfecção de teto parede e mobiliários para atender as necessidades do
Fundo Municipal de Saúde de Brejões, conforme informações constantes deste Edital e seus anexos deste Termo de Referência.
1.2. Da Exceção à Reserva Obrigatória de 25% para MEI/ME/EPP
1.2.1. O Art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, que institui a Lei Geral da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, prevê que poderá ser excepcionada a regra do art. 47 e 48 da citada Lei Complementar, toda vez que o tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública
ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.
1.2.2. A ampliação da disputa com a participação para entidades de grande porte representará maior economia para a
Administração, garantindo melhores preços decorrentes da disputa para a Secretaria Municipal de Administração que possui
escassos recursos.
1.2.3. No presente caso, basta a previsibilidade do prejuízo, não se exigindo certeza sobre a sua real dimensão, até porque esta
somente seria passível de apuração ao final da execução do contrato, ou seja, quando o dano já estivesse consumado e pudesse
ser avaliado em toda a sua extensão, o que, evidentemente, não teria sentido nenhum em termos de proteção ao erário e ao
interesse público
2. JUSTIFICATIVAS
2.1. Atender as necessidades dos serviços de limpeza, conservação e higienização nas áreas internas e externas das Unidades
Básicas de Saúde, NASF, SAMU, e Hospital Municipal com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários,
tendo em vista que o Fundo Municipal de Saúde de Brejões não possui mão de obra qualificada para executar os referidos
serviços e a necessidade das instalações serem mantidas em um ambiente de asseio, higiene e desinfecção.
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1

3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes, especificadas no
Contrato decorrente desta licitação, a saber:
UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Atividade/projeto: 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE E SANEAMENTO
2028 MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
2029 MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAÚDE(PFVISA/PFVPS/PQAVS/ACE)
2031 MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEX.
2170 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 02 / 14
3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento
da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura Municipal de Brejões pela Lei Orçamentária Anual.
4. RELAÇÃO DE ÁREAS:
4. 1:
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

ÁREAS
USF DR.GILSON MANOEL FONSECA
SAMU
PSF SILVERIO JOSÉ SANTANA
PSF EDVALDO FERREIRA SOUZA
UBS FERNANDO LOPES DA SILVA
PSF EROLTIDES
NASF
HOSPITAL MUNICIPAL

METRAGEM
159,29m²
28,35m²
305,78m²
305,78m²
305,78m²
379,87m²
571,26
868,10m²
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Remoção e Manutenção:
Remoção: lavagem com remoção de toda sujidade com uso de removedor, espátula, lâminas de raspagem, fibra abrasiva,
disco de lavagem e aplicação de demão de base seladora e impermeabilização;

x

Manutenção: Lavagem com detergente neutro, secagem, aplicação de impermeabilizante e polimento.

x

Desinfecção: Aplicação de desinfetante de 5° geração com junção de biguanida em teto, paredes, portas e mobiliários.

b-

Os serviços devem ser executados por profissionais que possuam qualificação técnica compatível com as atividades que
lhes forem incumbidas, sob inteira responsabilidade da contratada, que deve orientá-los quanto a suas obrigações e
afazeres.
c- Os serviços devem ser executados mediante a atualização de produtos adequados e em conformidade com as normas de
segurança, higiene, qualidade e produção ao meio ambiente que regulamentam a atividade, em especial as editadas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA.
d- Para limpeza, higienização e assepsia, a contratada deverá utilizar removedor de cera concentrado alcalino de baixa
viscosidade; impermeabilidade metalizada para acabamento de pisos e base seladora acrílica de alta concentração.
e- A empresa licitante deverá especificar os materiais e produtos a serem utilizados nas áreas hospitalares, ficando esclarecido
que os materiais a serem utilizados não podem causar prejuízo à saúde, ao ambiente de trabalho ou ao patrimônio da
Administração.
f- Os produtos a serem aplicados no tratamento de piso não poderão ter em sua composição carnaúba. Para tanto, os licitantes
deverão apresentar a composição química dos produtos. Em caso de modificação, apresentar dossiê de solicitação com
publicação do DOU.
g- A estimativa do serviço é para execução, com remoção, manutenção e desinfecção durante 01 (hum) ano.
h- Não serão aceitos produtos que não sejam os oferecidos na proposta, inclusive com referencia à fabricação e marca.
i- Todo material e equipamentos necessários á execução dos serviços são de inteira responsabilidade da empresa vencedora
da licitação.
j- A Empresa após declarada vencedora deverá apresentar amostras dos produtos no prazo máximo de até três dias
úteis a serem utilizados na higienização e submeter-se a teste em área hospitalar a ser definida pelo Coordenador de
Higienização, o qual ocorrerá em data e hora previamente agendadas pela Administração, ao final emitir
pronunciamento técnico sobre o teste realizado e se o desempenho do licitante foi satisfatório para o atendimento
das normas.
k- A empresa deverá ser capaz de realizar os serviços, acima numa área de 50m²(cinquenta metros quadrados) num período
inferior ou igual a 90 (noventa) minutos.
l- A Coordenação de Higienização indicará um de seus componentes para acompanhar os testes, que deverá emitir parecer
técnico em conjunto com a Coordenação de Higienização.
m- Prestar os serviços dentro do horário administrado pela contratante.
n- A remoção de sujidade e Tratamento de piso serão realizados trimestralmente e a manutenção e lavagem do piso serão
realizadas bimestralmente.
4.2 A contratada deverá:

abc-

Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução dos serviços,
inclusive para atendimento de emergência;
Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução completa e
eficiente dos serviços.
Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora
dos prepostos designados atendendo prontamente as observações e exigências que lhes forem solicitadas.

4.3 TRATAMENTO DE PISO:
ITEM

01

02

LOTE 01 - ESPECIFICAÇÃO
Tratamento de piso, com remoção de toda sujidade
existente, deixando inseto de qualquer tipo de
sujidade, selagem com aplicação de base seladora
e demãos de impermeabilizante.
LOCAL:PSF EROLTIDES
Tratamento de piso, com remoção de toda sujidade
existente, deixando inseto de qualquer tipo de
sujidade, selagem com aplicação de base seladora
e demãos de impermeabilizante.

M²

QUANT. DE
APLICAÇÃO

V. DO M²

V. POR
APLICAÇÃO

V. TOTAL

379,87

02

R$ -

R$ -

R$ -

571,26

02

R$ -

R$ -

R$ -
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03

01

02

03

01

02

03

04

05

01

02

03

LOCAL NASF
Tratamento de piso, com remoção de toda sujidade
existente, deixando inseto de qualquer tipo de
sujidade, selagem com aplicação de base seladora 868,10
e demãos de impermeabilizante
LOCAL HOSPITAL MUNICIPAL
VALOR TOTAL DO LOTE 01

02

R$ -

R$ -

R$

LOTE 02 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO
Manutenção do Tratamento de piso com remoção
de toda sujidade existente, aplicação de
10
R$ 379,87
impermeabilizante.
LOCAL:PSF EROLTIDES
Manutenção do Tratamento de piso com remoção
de toda sujidade existente, aplicação de
10
R$ 571,26
impermeabilizante.
LOCAL NASF
Manutenção do Tratamento de piso com remoção
de toda sujidade existente, aplicação de
10
R$ 868,10
impermeabilizante.
LOCAL HOSPITAL MUNICIPAL
VALOR TOTAL DO LOTE 02
LOTE 03 - LAVAGEM DE PISO
Lavagem de piso com maquinas industrial de baixa
12
159,29
rotação
LOCAL USF DR. GILSON MANOEL FONSECA
Lavagem de piso com maquinas industrial de baixa
12
28,35
rotação.
LOCAL SAMU
Lavagem de piso com maquinas industrial de baixa
12
305,78
rotação e
LOCAL PSF SILVERIO JOSÉ SANTANA
Lavagem de piso com maquinas industrial de baixa
12
305,78
rotação.
LOCAL PSF EDVALDO FERREIRA SOUZA
Lavagem de piso com maquinas industrial de baixa
rotação. LOCAL UBS FERNANDO LOPES DA 305,78
12
SILVA
VALOR TOTAL DO LOTE 03

-

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ R$

-

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ R$

LOTE 04 - DESINFECÇÃO DE TETO PAREDES MOBILÍARIO E CHÃO
Desinfecção de teto paredes mobiliário e chão com
aplicação de desinfetante a base de quaternário de
amônio de 5° geração com junção de biguanida
polimérica (PHMB) Apresentar laudos bactericida
do
desinfetante
aplicado
das
bactérias:
12
R$ 379,87
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella, Acinetobacter baumannii e Klebsiella
pneumoniae
LOCAL:PSF EROLTIDES
Desinfecção de teto paredes mobiliário e chão com
aplicação de desinfetante a base de quaternário de
amônio de 5° geração com junção de biguanida
polimérica (PHMB) Apresentar laudos bactericida
do
desinfetante
aplicado
das
bactérias:
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella, Acinetobacter baumannii e Klebsiella
pneumoniae
LOCAL NASF
Desinfecção de teto paredes mobiliário e chão com
aplicação de desinfetante a base de quaternário de

R$ -

-

R$ -

R$ -

571,26

12

R$ -

R$ -

R$ -

868,10

12

R$ -

R$ -

R$ -
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amônio de 5° geração com junção de biguanida
polimérica (PHMB) Apresentar laudos bactericida
do
desinfetante
aplicado
das
bactérias:
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella, Acinetobacter baumannii e Klebsiella
pneumoniae
LOCAL HOSPITAL MUNICIPAL
Desinfecção de teto paredes mobiliário e chão com
aplicação de desinfetante a base de quaternário de
amônio de 5° geração com junção de biguanida
polimérica (PHMB) Apresentar laudos bactericida
do
desinfetante
aplicado
das
bactérias: 159,29
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella, Acinetobacter baumannii e Klebsiella
pneumoniae
LOCAL: USF DR. GILSON MANOEL FONSECA
Desinfecção de teto paredes mobiliário e chão com
aplicação de desinfetante a base de quaternário de
amônio de 5° geração com junção de biguanida
polimérica (PHMB) Apresentar laudos bactericida
do
desinfetante
aplicado
das
bactérias: 28,35
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella, Acinetobacter baumannii e Klebsiella
pneumoniae
LOCAL SAMU
Desinfecção de teto paredes mobiliário e chão com
aplicação de desinfetante a base de quaternário de
amônio de 5° geração com junção de biguanida
polimérica (PHMB) Apresentar laudos bactericida
do
desinfetante
aplicado
das
bactérias: 305,78
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella, Acinetobacter baumannii e Klebsiella
pneumoniae
LOCAL PSF SILVERIO JOSÉ SANTANA
Desinfecção de teto paredes mobiliário e chão com
aplicação de desinfetante a base de quaternário de
amônio de 5° geração com junção de biguanida
polimérica (PHMB) Apresentar laudos bactericida
do
desinfetante
aplicado
das
bactérias: 305,78
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella, Acinetobacter baumannii e Klebsiella
pneumoniae
LOCAL PSF EDVALDO FERREIRA SOUZA
Desinfecção de teto paredes mobiliário e chão com
aplicação de desinfetante a base de quaternário de
amônio de 5° geração com junção de biguanida
polimérica (PHMB) Apresentar laudos bactericida
do
desinfetante
aplicado
das
bactérias: 305,78
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella, Acinetobacter baumannii e Klebsiella
pneumoniae
LOCAL UBS FERNANDO LOPES DA SILVA
VALOR TOTAL DO LOTE 04

12

R$ -

R$ -

R$ -

12

R$ -

R$ -

R$ -

12

R$ -

R$ -

R$ -

12

R$ -

R$ -

R$ -

12

R$ -

R$ -

R$ -

R$

-
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4.1. A estimativa das quantidades a serem solicitadas pelo órgão gerenciador e participantes será no mínimo de 50%
(cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência.
4.2. A quantidade a ser cotada para cada um dos lotes é de 100% (cem por cento) das quantidades estimadas neste
Termo de Referência
5. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
5.1. Menor preço por lote.
6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 O serviço deverá ser executado na forma prevista no Termo de Referência da Licitação e de acordo com as necessidades e
conveniências do Contratante:
6.1.1 O início da prestação de serviços, objeto desta licitação se dará após a entrega da Ordem de Serviço à contratada;
6.1.2 Os serviços licitados deverão ser prestados no município no endereço constante na ordem de serviço encaminhado pela
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nesta cidade.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
8.1 O contratado obriga-se a:
a) fornecer os serviços de acordo com as especificações constantes no instrumento convocatório e no presente contrato, nos
locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato 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;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou
em consequência 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 do fornecimento contratado, 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;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução do
contrato;
g) 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 ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução deste
contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma exigida, utilizando
ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente
do transporte dos bens;
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m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua quantidade, preço
unitário e valor total.
9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1.O Município de Brejões obriga-se a:
a) efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da
assinatura;
c) realizar o pagamento pela execução do contrato;
10. DO PAGAMENTO
10.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
10.2.1 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança
bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização
pelos danos decorrentes.
10.3. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de cumprimento dos requisitos de
habilitação estabelecidos neste edital.
10.3.1 Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no
prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
10.5. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo
contratado.
10.6. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será
garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
10.7. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
10.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido
deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
11- DAS SANÇÕES
11.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
11.1.1
Advertência por escrito;
11.1.2 Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será
caracterizada a inexecução total do contrato;
11.1.3 Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
11.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
11.1.5 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 depois
de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
11.2
A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
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11.2.1
11.2.2

Advertência por escrito;
Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de
30%;
11.2.3 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
11.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
11.2.5 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 de 02
(dois) anos.
11.3
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais
cominações legais.
11.4
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que
11.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
11.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.5
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
11.6
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório
e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
11.7
A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
11.8
A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência
exclusiva da Prefeitura Municipal.
11.9
As demais sanções são de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
12. DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS
12.1. Forma e prazo de entrega:
12.2 Os serviços deverão ser prestados, de acordo a necessidade da Secretaria.
12.3 O prazo para entrega dos serviços serão contados a partir do recebimento da nota de empenho\ordem de fornecimento.
12.4. O prazo de fornecimentos dos serviços será de 02 (dois) dias corridos, a contar da AF - Autorização de Fornecimento.
12.5. A Administração, levando em consideração as características do objeto, não julga necessária a apresentação de amostras.
13. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO
13.1. Poderão participar deste processo de aquisição interessados cujo ramo de atividade seja compatível com os objetos desta
compra.
13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da empresa detentora da proposta classificada em
primeiro lugar, será verificado à existência de sanção que impeça a participação, mediante:
13.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
13.4. Não será aceita documentação vencida e nem protocolos, salvo os protocolos de pedido de revalidação dos documentos
constantes da documentação técnica;
13.5. As documentações deverão estar legíveis e identificadas, com as informações realçadas, sombreadas (principalmente as
publicadas no diário oficial) e separadas respeitando, necessariamente.
14. UNIDADE FISCALIZADORA
14.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal de Administração, por servidor especificamente
designado para este fim.
15. DO MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
15.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preço através de empresas prestadoras de serviços da região.
15.2. O Setor Responsável pela cotação, foi a Secretaria Municipal de Saúde, que o fez através do Setor de Compras.

Carlos Wilker Ribeiro de Souza
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO II ± MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
A
Prefeitura Municipal de Brejões
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o fornecimento do objeto
de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021, conforme especificação constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta:
..... (....................) dias;
b) prazo para fornecimento: ..... (....................) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos
e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________ (
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: ______________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________;
c) Endereço Completo: ______________________________;
d) Fone: ______________________________;
e) Fax (se houver):
______________________________;
f) E-mail: ______________________________;
g) Conta Bancária/Agência/Banco: ______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
ITEM

...

UF:
FONE/FAX:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:

CONTATO:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
VALOR
FORMA
QUANTIDADE
2
UNITÁRIO

DISCRIMINAÇÃO

VALOR
3
TOTAL

MARCA

[O Licitante deve preencher a Proposta
conforme discriminação, unidade e
quantidade para o item que ofertar preço,
de acordo com o Termo de Referência ±
Anexo I] O erro na discriminação ensejará
a desclassificação.

VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL (POR EXTENSO):
4

VALOR TOTAL DA PROPOSTA :
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, sendo de nossa
exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado
correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei
nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2021.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
_________________,
_____/____/____
_____________________
LOCAL
DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
Observações: A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do
contrato.

2

Para fins de julgamento da proposta e posterior registro de preço, serão consideradas até duas casas decimais.
O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.
O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta.

3
4
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PROCESSO ADMINISTRATIVO FMSB N° 09/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS N° xxx/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL
DE SAÙDE DE BREJÕES E A EMPRESA
...................................................... SELECIONADA DE
ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº
019/2021.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE DE BREJÕES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J/MF sob o nº.
11.426.748/0001-77, com sede na Praça da Bandeira, s/n, Centro, Brejões - BA, CEP 45.325-000, representado, neste ato, por
seu gestor e Secretário Municipal de Saúde Srº, Carlos Wilker Ribeiro de Souza adiante denominado CONTRATANTE, e, do
outro lado, a Empresa........................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P. J/MF sob o nº........................., com
sede à ......., nº ......, Bairro......., Cidade - UF, representada, neste ato, por ................., inscrita no CPF sob nº ................, RG
..........., residente e domiciliado à .............., nº......., Bairro......, Cidade-UF, doravante designada CONTRATADA, vencedora do
Pregão Eletrônico n.º 019/2021, resolvem celebrar o presente contrato sob as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO
1.0. O presente contrato resulta da homologação do Pregão Eletrônico n.º 019/2021, pelo Prefeito Municipal de Brejões, realizada
s
com fundamento nas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 .
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
1.0. Contratação de empresa para prestação de serviço de tratamento de piso com selagem e impermeabilização, mediante
limpeza e assepsia com aplicação de produtos de higienização Hospitalar, com remoção de sujidade e manutenção de limpeza, e
desinfecção de teto parede e mobiliários para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Brejões, conforme
especificações constantes no Anexo I deste contrato:
2.0. As quantidades são estimadas em função de possível necessidade, não implicando em obrigação de serem
solicitadas em sua totalidade.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES
1.0.
Fazem parte integrante do presente Contrato, como se estivessem integral e expressamente reproduzidos, o Edital do
Pregão Eletrônico n.º 019/2021 e seus anexos, e a proposta apresentada pela CONTRATADA e demais documentos
compreendidos no processo de Licitação, do conhecimento e aceitação da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA ± DO VALOR
1.0. O valor do presente contrato é de R$ .................... (.....................). Estão igualmente inclusos no preço do objeto ora
contratados, todos os custos diretos ou indiretos e as incidências fiscais requeridos para sua execução, de acordo com as
condições estipuladas no Edital, especificações e demais documentos da licitação.
CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO
1.0. Pela execução do presente contrato, a contratante pagará a contratada o correspondente aos quantitativo do item,
efetivamente prestado, apurados com base na proposta de preço unitário da CONTRATADA, parte integrante deste contrato, até
o dia 10 (dez) do mês subsequente, com a apresentação da nota fiscal.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
1.0. Este contrato tem vigência a contar da data de sua assinatura no período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por
igual período.
Parágrafo Primeiro
O serviço deverá ser prestados em normais condições de uso, após o recebimento da Autorização de Fornecimento
expedida pela CONTRATANTE, observando o quantitativo solicitado e o local determinados na respectiva Autorização de
fornecimento.
Parágrafo Segundo
As modificações ou prorrogações necessárias, somente serão admitidas se previamente autorizados pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
1.0. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal
UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Atividade/projeto: 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE E SANEAMENTO
2028 MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
2029 MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAÚDE(PFVISA/PFVPS/PQAVS/ACE)
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2031 MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEX.
2170 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 02 / 14
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1.0. A emissão das ordens de fornecimento para entrega do objeto licitado de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, as quais deverão ser apresentadas à CONTRATADA informando a quantidade solicitada e local para prestação do
serviço.
2.0. Efetuar os pagamentos até o dia 10 (dez) do mês subsequente, correspondente ao quantitativo do item, efetivamente
prestados pela CONTRATADA, apurados com base na proposta de preço unitário da CONTRATADA, após a apresentação da
respectiva nota fiscal.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1.0. Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Licitante e pelo Poder Público Municipal de referência ao objeto
desta licitação.
2.0. Se responsabilizar financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos
causados à União, Estados ou ao Município, e ainda a outrem, em função da execução do CONTRATO objeto desta Licitação.
3.0. Dispor de toda mão-de-obra necessária à prestação do serviço, obrigando-se ao fiel cumprimento de todas as obrigações e
exigências decorrentes da legislação trabalhista, de previdência social e de seguro pela qual é responsável.
4.0. Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, taxas e
quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente instrumento, sob o
fornecimento do item, ora contratado ou gerado por fatos ligados à execução do contrato, como também manter-se inteiramente
quite com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de ausência de débitos para com os órgãos públicos.
5.0. Prestar o serviço, na quantidade solicitada no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES, nos locais determinados na
Ordem de Fornecimento, após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida.
6.0. O item fornecido deverá apresentar qualidade, especificações e classificações idênticas àquelas apresentadas no momento
da classificação.
7.0. Não serão computados no montante recebido, os veículos que, após a seleção, forem considerados impróprios para
utilização, sendo devolvidos ao fornecedor.
9.0. Em caso de reprovação do produto por quaisquer irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, será imediatamente devolvido
e o fornecedor terá no máximo 24 (vinte e quatro) horas para providenciar a troca.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
1.0. O descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste contrato notadamente as referentes a prazo de entrega do
serviço deste ajuste, em perfeitas condições de utilização, sem justificativa expressamente aceita pela CONTRATANTE,
apresentada por escrito pela CONTRATADA antes da data prevista inicialmente para a conclusão do objeto licitado, sujeitará a
mesma a todas as sanções previstas na Lei n.º 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, tais como:
1.0.1. Advertência;
1.0.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por cada dia de atraso na execução do objeto licitado;
1.0.3. Suspensão da participação em licitações da concedente pelo período de 02 anos;
1.0.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ± DA RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS
1.0. O valor do preço do item, objeto da presente licitação poderá ser recomposto, através de respectivo termo de recomposição
de preços, mediante prévia solicitação da Contratada devidamente justificada e aceito pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BREJÕES, ocorrendo fatos imprevisíveis, que alterem o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
1.0. A inexecução total ou parcial do contrato constitui motivo de rescisão unilateral do ajuste, bem assim o cometimento das
demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93.
2.0. As multas contratuais serão descontadas dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA e, quando insuficientes, podendo
ser cobrada judicialmente se necessário.
3.0. Fica expressamente proibida a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos serviços contratados, salvo
por motivos comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da CONTRATANTE, esta possa aceitar
quaisquer das situações aqui mencionadas, o que será formalizado por escrito.
4.0. Este contrato poderá ser rescindido, além da hipótese da cláusula anterior, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO
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1.0. Aos fiscais, designados pela CONTRATANTE, é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos serviços sem prejuízo de
penalidades a que ficar sujeita a contratada e sem que este tenha direito a indenização, no caso de não ser atendida qualquer
reclamação sobre a prestação dos serviços.
Parágrafo Primeiro
A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA.
Parágrafo Segundo
A CONTRATANTE procederá a fiscalização do item, e de todo o contrato, devendo a CONTRATADA permitir o livre acesso dos
fiscais designados pela CONTRATANTE, sempre que esta entender necessário, às instalações, assim como a todos os
documentos que comprovem a manutenção das condições que possibilitaram a habilitação da CONTRATADA no processo
licitatório respectivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
1.0. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Brejões - Bahia, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
2.0. E por terem assim ajustado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas que também o subscrevem, para que produza seus efeitos jurídicos.
Brejões - BA, .......... de ................ de 2021.
Carlos Wilker Ribeiro de Souza
Fundo Municipal de Saúde de Brejões
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:
____________________________________
Nome:

____________________________________
Nome:
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 019/2021

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os
fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 019/2021

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO.

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 019/2021

ANEXO VI - MODELO DE 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, alterada pela Lei Complementar
nº 147, de 07 de Agosto de 2014, 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, alterada pela Lei Complementar 147/2014, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) 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 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .

____________________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 019/2021

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da
licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de
fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4.

que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação
do objeto;

5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para
firmá-la.

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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