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Brejões

Atos Administrativos

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Dispensa Nº 034-2021
Processo Administrativo SEAGRI Nº 001/2021
OBJETO:
O objeto do presente Processo de Dispensa é o serviço de reforma: recapagem e duplagem de pneus,
para tratores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste município.
JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO:
Justifica-se a contratação acima dos serviços, para atender as necessidades de manutenção
corretiva e preventiva dos tratores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente,
visando oferecer condições favoráveis de trabalho para os funcionários lotados na mesma. Cuja
contratação encontra-se fundamentada no Art. 24, II da Lei Federal 8.666/93.
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE:
A empresa J A COMERCIAL DE PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.021.035/0001-03,
estabelecida à AVENIDA PERNAMBUCO, n° 155, L B Industrial-Santa Monica, Feira de Santana-BA,
CEP: 44.078-440, tem sua escolha firmada por apresentar o menor preço entres os orçamentos
apresentados.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
Nos termos de sua proposta, verifica-se que a empresa J A COMERCIAL DE PNEUS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 03.021.035/0001-03, supracitada oferece preço compatível com a realidade de
mercado.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
UNIDADE: 02.10.01 - UNIDADE DE AGRICULTURA
Atividade: 2057 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2058 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fontes: 00 - Recursos Ordinários
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Ratifico, nos termos da justificativa acima, e autorizo a contratação da empresa J A COMERCIAL
DE PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.021.035/0001-03. Valor Global da Contratação: R$
11.050,00 (Onze mil e cinquenta reais).
Brejões-Ba, 01 de Junho de 2021.
Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito Municipal

Felipe de Jesus Mascarenhas
Presidente da COPEL

Visto em:
SETOR JURÍDICO
Brejões-Ba, _____/_____/2021
_______________________________
(Carimbo e Ass. do Responsável)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J7BUKOAKUSWQ+PVBOPE08A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Junho de 2021
3 - Ano - Nº 2734
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo: SAS Nº 023/2021
Processo de Dispensa: Nº 035/2021-SAS
Contrato de Locação de Imóvel nº 016/2021-SAS
OBJETO:
O objeto do presente Processo de Dispensa é a locação do imóvel residencial situado na Rua
do Transformador, n°33, Brejões – BA, CEP: 45.325-000, para alojamento da família da
carente, Srª JOSEANE QUEIROZ ALVEZ, no período de 06 (seis) meses.
JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO:
Justifica-se a contratação acima, (Aluguel Social – com base na Lei Municipal nº 841/2010
para atender a família da Senhora JOSEANE QUEIROZ ALVEZ, uma vez que a família
encontra-se dentro dos critérios estabelecidos em Lei). Cujo serviço encontra-se fundamentada
no Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93.
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE:
O Sr JADSON OLIVEIRA SOARES PEREIRA, residente e domiciliado na Rua Japão, n° 349,
Casa, Nova Itarana – BA, CEP: 45.390-000, inscrito no CPF sob nº 038.530.437-47, RG nº
06.371.014-56 SSP/BA, tem sua escolha firmada em razão do imóvel oferecer condições de
moradia, atendendo assim a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
Nos termos de sua proposta, verifica-se que o Sr JADSON OLIVEIRA SOARES PEREIRA,
inscrito no CPF sob nº 038.530.437-47, RG nº 06.371.014-56 SSP/BA, supracitada oferece
preço compatível com a realidade de mercado.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

UNIDADE: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO EVENTUAIS - BE
3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 00 - Recursos Ordinários
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Ratifico, nos termos da justificativa acima, e autorizo a locação do imóvel do Sr JADSON
OLIVEIRA SOARES PEREIRA, inscrito no CPF sob nº 038.530.437-47, RG nº 06.371.014-56
SSP/BA: Valor Mensal da Contratação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) / Valor global: R$
900,00 (novecentos Reais).
Brejões - BA, 01 de Junho de 2021.
Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito Municipal

Felipe de Jesus Mascarenhas
Presidente da COPEL

Visto em:
SETOR JURÍDICO
Brejões-Ba, _____/_____/2021
_______________________________
(Carimbo e Ass. do Responsável)
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo: SAS Nº 025/2021
Processo de Dispensa: Nº 036/2021-SAS
Contrato de Locação de Imóvel nº 017/2021-SAS
OBJETO:
O objeto do presente Processo de Dispensa é a locação do imóvel residencial situado na Rua
do Café, s/n, Distrito Serrana, Brejões – BA, CEP: 45.325-000, para alojamento da família da
carente, Srª VALDINÉIA SANTOS DOS SANTOS, no período de 06 (seis) meses.
JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO:
Justifica-se a contratação acima, (Aluguel Social – com base na Lei Municipal nº 841/2010
para atender a família da Senhora VALDINÉIA SANTOS DOS SANTOS, uma vez que a família
encontra-se dentro dos critérios estabelecidos em Lei). Cujo serviço encontra-se fundamentada
no Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93.
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE:
O Sr REINALDO PEREIRA DOS SANTOS, residente e domiciliado na Rua da Oficina, s/n,
Casa, Distrito Serrana, Brejões – BA, CEP: 45.325-000, inscrito no CPF sob nº 049.744.985-41,
RG nº 13.655.115-70 SSP/BA, tem sua escolha firmada em razão do imóvel oferecer condições
de moradia, atendendo assim a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
Nos termos de sua proposta, verifica-se que o Sr REINALDO PEREIRA DOS SANTOS,
inscrito no CPF sob nº 049.744.985-41, RG nº 13.655.115-70 SSP/BA, supracitada oferece
preço compatível com a realidade de mercado.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

UNIDADE: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO EVENTUAIS - BE
3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 00 - Recursos Ordinários
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Ratifico, nos termos da justificativa acima, e autorizo a locação do imóvel do Sr REINALDO
PEREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob nº 049.744.985-41, RG nº 13.655.115-70
SSP/BA: Valor Mensal da Contratação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) / Valor global: R$
900,00 (novecentos Reais).
Brejões - BA, 01 de Junho de 2021.
Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito Municipal

Felipe de Jesus Mascarenhas
Presidente da COPEL

Visto em:
SETOR JURÍDICO
Brejões-Ba, _____/_____/2021
_______________________________
(Carimbo e Ass. do Responsável)
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo: SAS Nº 024/2021
Processo de Dispensa: Nº 037/2021-SAS
Contrato de Locação de Imóvel nº 018/2021-SAS
OBJETO:
O objeto do presente Processo de Dispensa é a locação do imóvel residencial situado na Rua
Ananias Silva, n° 24, Centro, Brejões – BA, CEP: 45.325-000, para alojamento da família da
carente, Srª NOÉLIA DE JESUS, no período de 06 (seis) meses.
JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO:
Justifica-se a contratação acima, (Aluguel Social – com base na Lei Municipal nº 841/2010
para atender a família da Senhora NOÉLIA DE JESUS, uma vez que a família encontra-se
dentro dos critérios estabelecidos em Lei). Cujo serviço encontra-se fundamentada no Art. 24,
X da Lei Federal 8.666/93.
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE:
A Srª JUCIENE SANTOS SOBRINHO, residente e domiciliada na Rua Teixeira de Freitas, n°
24, Casa, Centro, Brejões – BA, CEP: 45.325-000, inscrita no CPF sob nº 907.370.325-53, RG
nº 07.039.326-59 SSP/BA, tem sua escolha firmada em razão do imóvel oferecer condições de
moradia, atendendo assim a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
Nos termos de sua proposta, verifica-se que a Srª JUCIENE SANTOS SOBRINHO, inscrita no
CPF sob nº 907.370.325-53, RG nº 07.039.326-59 SSP/BA, supracitada oferece preço
compatível com a realidade de mercado.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

UNIDADE: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO EVENTUAIS - BE
3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 00 - Recursos Ordinários
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Ratifico, nos termos da justificativa acima, e autorizo a locação do imóvel da Srª JUCIENE
SANTOS SOBRINHO, inscrita no CPF sob nº 907.370.325-53, RG nº 07.039.326-59 SSP/BA:
Valor Mensal da Contratação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) / Valor global: R$ 900,00
(novecentos Reais).
Brejões - BA, 01 de Junho de 2021.
Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito Municipal

Felipe de Jesus Mascarenhas
Presidente da COPEL

Visto em:
SETOR JURÍDICO
Brejões-Ba, _____/_____/2021
_______________________________
(Carimbo e Ass. do Responsável)
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Dispensa: Nº 038/2021
Processo Administrativo: SECADM Nº 023/2021
OBJETO:
O objeto do presente Processo de Dispensa é a contratação de empresa do ramo para
fornecimento de serviços de shows pirotécnicos, para atender a Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, deste município.
JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO:
Justifica-se a aquisição acima, para realização da abertura dos tradicionais Festejos da Festa de
Santo Antônio no Distrito Serrana, interior deste município. A aquisição encontra-se fundamentada
no Art. 24, II da Lei Federal 8.666/93.
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE:
A empresa A S FERREIRA DE ITAGI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.677.210/0001-29, estabelecida
Rod. Itagi Jequié, nº 89, Centro, CEP: 45.230-000, Itagi - BA, tem sua escolha firmada por apresentar o
menor preço entres os orçamentos apresentados.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
Nos termos de sua proposta, verifica-se que a empresa A S FERREIRA DE ITAGI, inscrita no CNPJ
sob o nº 37.677.210/0001-29, supracitada oferece preço compatível com a realidade de mercado.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
UNIDADE: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÕES
02.05.02 - UNIDADE DE CULTURA
Atividade: 2.011 - PROMOÇÃO DE MANIF. CULTURAIS E F. POPULARES DO MUNICÍPIO
3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURÍDICA
Fontes: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Ratifico, nos termos da justificativa acima, e autorizo a contratação da empresa A S FERREIRA DE
ITAGI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.677.210/0001-29. Valor Global da Contratação: R$ 6.500,00
(Seis Mil e quinhentos Reais).
Brejões-Ba, 09 de Junho de 2021.
Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito Municipal

Felipe de Jesus Mascarenhas
Presidente da COPEL

Visto em:
SETOR JURÍDICO
Brejões-Ba, _____/_____/2021
_______________________________
(Carimbo e Ass. do Responsável)
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Brejões

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Dispensa: Nº 039/2021
Processo Administrativo: SECADM Nº 024/2021
OBJETO:
O objeto do presente Processo de Dispensa é contratação de empresa do ramo para confecção de
Placa de Inauguração do Hospital Municipal Joana Cajaíba de Andrade, como também a confecção
de lona em impressão digital 449g, medindo 5,80m x 2,80m com encordoamento e ilhós.
JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO:
Justifica-se a contratação acima, visando atender a necessidade de identificação através de
aquisição de placa de inox em baixo relevo, para a obra da reforma do Hospital Municipal Joana
Cajaíba de Andrade. A confecção de lona em impressão digital, visa atender na divulgação dos
atos referentes as Secretarias Municipais deste Município. A aquisição encontra-se fundamentada
no Art. 24, II da Lei Federal 8.666/93.
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE:
A empresa KATIANE FIGUEREDO COSTA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.439.268/0001-09,
estabelecida na Rua Orlando Sampaio, n°1, Centro, Brejões – BA, CEP: 45.325-000, tem sua escolha
firmada por apresentar o menor preço entres os orçamentos apresentados.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
Nos termos de sua proposta, verifica-se que a empresa KATIANE FIGUEREDO COSTA, inscrita no
CNPJ sob o nº 35.439.268/0001-09, supracitada oferece preço compatível com a realidade de
mercado.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Atividade: 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE E SANEAMENTO
3.3.9.0.39 Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica
Fontes: 02 - RECEITAS DA SAÚDE – 15
UNIDADE: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Atividade: 2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.9.0.39 Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica
Fontes: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Ratifico, nos termos da justificativa acima, e autorizo a contratação da empresa KATIANE
FIGUEREDO COSTA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.439.268/0001-09. Valor Global da Contratação:
R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais).
Brejões-Ba, 09 de Junho de 2021.

Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito Municipal

Felipe de Jesus Mascarenhas
Presidente da COPEL

Visto em:
SETOR JURÍDICO
Brejões-Ba, _____/_____/2021
_______________________________
(Carimbo e Ass. do Responsável)
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Brejões

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Dispensa: Nº 040/2021
Processo Administrativo: FMSB Nº 19/2021
OBJETO:
O objeto do presente Processo de Dispensa é a contratação de empresa do ramo para confecção
de uniformes padronizados dos servidores e enxoval para o Hospital Municipal Joana Cajaíba de
Andrade.
JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO:
Justifica-se a contratação acima, necessária para atender as necessidades do Hospital Municipal
Joana Cajaíba de Andrade, visando á uniformização da instituição bem como os dos servidores, o
uso dos uniformes é responsável por identificar e localizar os servidores da instituição, sendo uma
forma de padronização em meio ao local de trabalho. Cuja aquisição encontra-se fundamentada no
Art. 24, II da Lei Federal 8.666/93.
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE:
A empresa E DOS SANTOS PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.633.413/0001-05, estabelecida à
Rua Almerindo Novais, nº 32, Distrito Serrana, BREJÕES – BA, CEP: 45.325-000, tem sua escolha
firmada por apresentar o menor preço entres os orçamentos apresentados.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
Nos termos de sua proposta, verifica-se que a empresa E DOS SANTOS PEREIRA, inscrita no CNPJ
sob o nº 26.633.413/0001-05, supracitada oferece preço compatível com a realidade de mercado.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE E SANEAMENTO
Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica
Fontes: 02 - RECEITAS DA SAÚDE – 15
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Ratifico, nos termos da justificativa acima, e autorizo a contratação da empresa E DOS SANTOS
PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.633.413/0001-05. Valor Global da Contratação: R$ 17.392,00
(Dezessete mil trezentos e noventa e dois reais).
Brejões-Ba, 09 de Junho de 2021.
Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito Municipal

Felipe de Jesus Mascarenhas
Presidente da COPEL

Visto em:
SETOR JURÍDICO
Brejões-Ba, _____/_____/2021
_______________________________
(Carimbo e Ass. do Responsável)
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021
O MUNICÍPIO DE BREJÕES, com sede na Rua Prefeito Mario Meirelles, nº 81, Centro, Brejões - Bahia, inscrita no
CNPJ sob nº 14.197.768/0001-01, através da Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº
001/2021, torna público aos interessados que fará realizar, uma licitação sob a modalidade CONCORRÊNCIA, do
tipo MAIOR OFERTA, que tem como objeto a outorga de concessão de uso onerosa de espaço físico
denominado “QUIOSQUE” da Praça Manoel Vitorino, conforme especificações e condições constantes deste
edital e seus anexos, a ser regida pela Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e demais
normas legais federais, estaduais e municipais vigentes.
1. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS.
Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues até as 08h:00min
do dia 02/08/2021, na Prefeitura Municipal situada na Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões - BA. A
abertura dos envelopes nº 01 (documentação para habilitação) dar-se-á às 08h:15min do dia 12/08/2021.
2. DO OBJETO
2.1 - A presente licitação tem como objeto a outorga de concessão de uso onerosa de 04 (quatro)
“QUIOSQUES” da Praça Manoel Vitorino, à Pessoa Jurídica devidamente registrada, conforme Croqui que faz
parte integrante deste Edital.
2.2 – Os espaços objeto da presente licitação somente poderão ser utilizados para a finalidade específica de
desenvolvimento das atividades relacionadas no Anexo I.
2.3 – Serão rejeitadas propostas de licitantes que pretendam utilizar os espaços objeto da presente licitação para
finalidade diversas das definidas no Anexo I.
2.4 - A outorga de concessão de uso remunerada sobre os espaços físicos da Praça Manoel Vitorino.
2.5 – A concessão de uso estará vinculada a este edital e seus anexos e demais normas aplicáveis, as quais o
concessionário.
2.6 - Os licitantes interessados deverão visitar previamente o “Quiosque” pretendido ficando ciente de sua
situação fática, não tendo assim qualquer direito a reclamar quanto ao estado de conservação.
2.7 – É vedado, sob pena de caducidade da concessão, o desvio de finalidade ou alteração da atividade comercial
do “Quiosque”, além da locação, sublocação, cessão, arrendamento total ou parcial ou transferência a terceiros por
qualquer que seja o meio, da área objeto da concessão.
3. DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL (anexos)
3.1 Anexo I
–
“Quiosque” e sua destinação;
3.2 Anexo II – Orçamento Estimado;
3.3 Anexo III – Minuta do Contrato de Concessão;
3.4 Anexo IV – Declaração de visita ao “Quiosque” pretendido;
3.5 Anexo V – Modelo de declaração de idoneidade;
3.6 Anexo VI – Modelo de declaração de que a licitante não emprega menores de 18 anos;
3.7 Anexo VII –
Modelo de Proposta;
3.8 Anexo VIII – Declaração de Concordância com o Edital;
3.9 Anexo IX – Declaração de Enquadramento Lei Complementar 123/06;
3.10 - Anexo X – Planta baixa;
3.11 - Anexo XI – Croqui.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que manifestarem interesse, estejam legalmente
constituídas e autorizadas a comercializar o objeto da presente licitação, atendam às normas e especificações
contidas neste Edital, na Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
4.1.1 A participação no procedimento licitatório implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste ato
convocatório e seus anexos e o pleno conhecimento dos regulamentos, instruções e leis aplicáveis.
4.1.2 Cada empresa deverá ser representada por somente um representante, que deverá se identificar perante a
Comissão Permanente de Licitação, quando solicitado, exibindo a respectiva Célula de Identidade ou documento
equivalente.
4.1.2 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga
por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção expressa
de que lhe confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e notificações, bem como desistência
ou não de recursos.
4.2 – Não será admitida a participação de proponentes:
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4.2.1 – Pessoa física;
4.2.2 – Em regime de falência ou concordata, que se encontrem em processo de recuperação judicial ou extrajudicial,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.2.3 – Punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, durante o
prazo estabelecido para a penalidade;
4.2.4 – Que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da Administração direta ou indireta, com qualquer
órgão PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do DISTRITO FEDERAL.
4.3 – É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de servidor ou dirigente da Administração Pública
Municipal, seja direta ou indireta.
4.4 – Os licitantes interessados poderão apresentar somente uma proposta.
4.5- Não serão admitidas, direta ou indiretamente, propostas de interessados já Concessionários do Município
de Brejões.
4.6 - Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o desta Concorrência.
5. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA
5.1 – Os proponentes deverão entregar, até a data, hora e local mencionados no item “1” deste edital, 2 (dois)
invólucros distintos e fechados, contendo o primeiro – Nº. 01 – a “Habilitação” e o segundo – Nº. 02 – a “Proposta
comercial”.
5.1.1 – Nos invólucros deverão constar:
ENVELOPE Nº. 01: LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021
MUNICÍPIO DE BREJÕES
OBJETO: Outorga de concessão de uso onerosa de espaço físico denominado
“Quiosque” da Praça Manoel Vitorino.
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
ENVELOPE Nº. 02: LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021
MUNICÍPIO DE BREJÕES
OBJETO: Outorga de concessão de uso onerosa de espaço físico denominado
“Quiosque” da Praça Manoel Vitorino.
PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
5.2 – Não será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos de habilitação e da
proposta.
5.3 - Se no dia previsto para apresentação da documentação e sua abertura não houver expediente na Prefeitura
Municipal de Brejões, a mesma será recebida e aberta no primeiro dia útil de funcionamento que se seguir,
obedecendo ao horário.
6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE nº. 01
6.1 – No envelope nº. 01 da Documentação para Habilitação deverão estar os documentos abaixo relacionados,
apresentados em original, em cópias autenticadas por cartório ou por funcionário da Comissão Permanente de
Licitações, mediante cópia acompanhada do original ou por publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda
documento emitido via internet (que estará sujeito à conferência de sua autenticidade pela comissão julgadora).
Os documentos a serem apresentados são:
6.1.1 PESSOA JURÍDICA
a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) com suas alterações, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições
de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das
respectivas alterações, caso existam;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;
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d) Prova de regularidade da Fazenda Estadual mediante certidão(es) negativa(s) de todos os tributos, do domicílio
do proponente;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
g) Prova de regularidade relativa ao fundo de garantida por tempo de serviço (FGTS);
h) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial e/ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede do proponente, com data não anterior a 30 dias da data constante no item “1” deste edital ou a validade
constante na mesma, prevalecendo essa última;
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
j) Declaração do proponente de que não foi declarado inidôneo pela Administração, Direta ou Indireta, Municipal,
Estadual ou Federal (Anexo V);
l) Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme
Anexo VI do Edital;
m) Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da apresentação da
Certidão expedida pelo Registro competente, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na Lei
Complementar nº 123/06;
n) Declaração expressa assinada tanto pelo proponente quanto por representante do Município de Brejões, de que
visitou o “Quiosque” pretendido.
6.2 - Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade. Não constando a validade, será considerado
o prazo de 90 (noventa) dias da data de emissão.
6.3 – As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, e uma vez declarada
vencedora do certame, terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.3.1 – A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93.
7.
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 01
7.1.
Todos os licitantes deverão apresentar dentro do envelope n. 1 os documentos específicos para a
participação nesta Licitação, devendo ser entregues, de preferência, numerados sequencialmente e na ordem a
seguir indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferência e exames correspondentes:
7.2.
Relativos à Habilitação Jurídica:
a. Cédula de identidade do (s) responsável (is) pela empresa;
b. Registro comercial, no caso de empresa individual;
c. Sociedades Comerciais em Geral: contrato social em vigor e última alteração, se houver, devidamente registrados
na Junta comercial do Estado, no mínimo 2 anos de criação;
d. Sociedades anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembleia
Geral que elegeu seus administradores, comprovadas através da publicação legal com no mínimo 6 meses de
criação;
e. Apresentar certidão emitida pela Junta Comercial ou outro documento que comprove o devido enquadramento na
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90
(noventa) dias anteriores à data da realização da licitação. Caso a certidão/documento não consigne prazo de
validade, serão considerados 90 (noventa) dias.
7.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com validade na data da realização da
licitação;
b. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, a Dívida Ativa da União, Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da sede da empresa licitante;
c. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda
onde está sediada a licitante ou outra equivalente na forma da Lei;
d. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do Município, do
domicilio ou sede da licitante;
e. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
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f. Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (se for o caso, de interesse da licitante), na forma do artigo 8º da IN Nº. 103/2007 do Departamento
de registro do Comércio (DNRC).
g. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.4.
Qualificação econômico-financeira:
a) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do domicílio do licitante,
com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação.
b) Certidão negativa de protestos de títulos expedida pelo cartório da comarca sede da empresa, com data não
superior a 30 (trinta) dias contados a partir da data de abertura dos envelopes.
7.5. Outros documentos:
a) Declaração de Idoneidade, conforme anexo V;
b) Declaração de Concordância com o Edital, conforme anexo VIII;
c) Declaração de que atende plenamente ao que dispõe o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, em
cumprimento ao inciso V, do artigo 27 da Lei n. 8.666/93, conforme anexo VI.
d) Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso (anexo IX)
e) Declaração de Vistoria - a empresa interessada em participar da licitação, por meio de seu representante legal,
deverá vistoriar o local onde serão desenvolvidas as suas atividades, a fim de efetuar os levantamentos necessários
ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas,
devendo o mesmo ter o visto da Secretaria de Administração, conforme Anexo IV.
e.1) Esta vistoria é considerada necessária para que a empresa tenha conhecimento da área objeto da licitação,
devendo ser efetuada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data e hora marcadas para início
do procedimento licitatório.
e.2) O licitante poderá apresentar em substituição a vistoria técnica, declaração de que conhece as condições do
local onde os serviços serão executados.
7.6- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) A licitante deverá comprovar aptidão para o desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com os
serviços de lanchonete/cafeteria, sorveteria e venda de gêneros alimentícios, mediante apresentação de atestado (s)
de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, OU declaração da
empresa comprovando que presta, ou já prestou, esses serviços de forma autônoma, durante, pelo menos, 06 (seis)
meses.
a.1) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ de matriz e/ou filial (ais)
da licitante
b) Declaração da empresa proponente de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da concessão, não
podendo alegar em momento futuro o desconhecimento do local e de suas possíveis interferências e peculiaridades.
7.7. OBSERVAÇÕES:
7.7.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar:
7.7.2. Em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
7.7.3. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de
cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação ou por publicação
em órgão da imprensa oficial.
7.4. Os documentos poderão ser autenticados pela Comissão Permanente de Licitação a partir do original, até as 13h
do dia útil que anteceder ao dia marcado para abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação”.
7.5. Serão aceitas somente cópias legíveis;
7.6. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
7.7. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que tiver dúvida e julgar necessário.
8. DA PROPOSTA COMERCIAL – Invólucro nº. 02
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8.1 – A proposta deverá ser em reais, redigida em idioma nacional, apresentada em original, com identificação
completa do proponente, rubricada em todas as páginas, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, e assinada pelo
proponente ou seu representante legal, constando o valor total ofertado, que deverá ser pago da seguinte forma:
8.1.1. – A entrega dos “Quiosques” será formalizada por “Termo de Entrega de Quiosque”.
8.2 – A proposta deverá ter validade por um prazo não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data fixada para o seu recebimento e abertura.
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO:
9.1 – No dia, local e horário indicados no item “1” deste Edital, a Comissão de Licitações, em sessão pública,
examinará os envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial”, que serão rubricados pela Comissão e
pelos proponentes ou seus representantes;
9.2 - O preposto do proponente, para que possa em nome dele manifestar-se, deverá apresentar credencial
específica (procuração com firma reconhecida) que será entranhada ao Processo;
9.3 – Após a entrega dos envelopes não serão admitidas alegações de erro de cotação dos preços ou nas demais
cláusulas ofertadas, bem como na documentação apresentada;
9.4 – Abertos os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação, os envelopes contendo as propostas
de preço permanecerão sob a responsabilidade da Comissão;
9.5 – Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pela Comissão e pelos
proponentes presentes, devendo toda e qualquer manifestação constar obrigatoriamente da mesma;
9.6 – O ENVELOPE Nº. 2 - PROPOSTA COMERCIAL, dos proponentes habilitados serão abertos, a seguir, no
mesmo local, desde que manifestada expressamente, por todos os proponentes, a renúncia ao direito de
interposição de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93 ou, a critério da Comissão, em
uma nova data;
9.7 – Após a fase de habilitação não será admitida desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão;
9.8 – Os envelopes das “propostas” dos proponentes inabilitados ou desclassificados, ficarão à disposição dos
mesmos após o exaurimento da fase recursal até o final da licitação, junto à Comissão, que os devolverá mediante
recibo. Depois de concluído o procedimento licitatório, sem manifestação do interessado nos 5 (cinco) dias
subsequentes, os mesmos serão destruídos”.
9.9 – Abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas providências
posteriores ou prorrogações em relação às exigências e formalidades previstas neste edital.
9.10 – No julgamento das propostas, serão levados em consideração os critérios objetivos definidos neste edital, em
conformidade com o tipo desta licitação “MAIOR OFERTA”, nos termos do Artigo 45, inciso IV, dentre as propostas
consideradas qualificadas, e em estrita consonância com as disposições do Artigo 44, ambos, da Lei Federal
8.666/93.
9.11 – Caso haja empate entre os concorrentes, o desempate será feito mediante sorteio em ato público.
9.12 – Classificadas as propostas, a Comissão verificará se existe proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, caso em que, não sendo desta a melhor oferta, deverá se verificar o seguinte
procedimento:
a) havendo empate fictício, ou seja, se a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte
for até 10% (dez por cento) inferior à melhor classificada, deverá ser assegurada a esta a apresentação de nova
proposta de preço superior, no prazo máximo de um dia útil contando do encerramento da sessão de abertura de
propostas ou publicação da classificação das propostas, quando esta não se realizar na própria sessão;
b) tal medida poderá ser dispensada em caso de renúncia expressa manifestada pela microempresa ou empresa
de pequeno porte favorecida pelo empate fictício;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo de empate fictício, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) não ocorrendo a contratação na forma da alínea “a”, serão convocados os remanescentes que
porventura se enquadram na hipótese de empate fictício, observada a ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
e) na hipótese de não contratação na forma das alíneas anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
9.13 – Após a análise das propostas apresentadas, a Comissão declarará vencedor o proponente que tenha
atendido a todas as exigências do edital, apresentando a maior oferta por item.
10. VALOR MÍNIMO DO QUIOSQUE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J7BUKOAKUSWQ+PVBOPE08A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Junho de 2021
14 - Ano - Nº 2734

Brejões

10.1 – O preço mínimo a ser oferecido pela concessão de uso do “Quiosque” pelo período de 04 (quatro) anos, é o
definido no Anexo II, devidamente expresso em reais;
10.2. - Decorridos 12 (doze) meses da data de apresentação das propostas, as parcelas serão reajustadas,
anualmente, pelo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
10.3 - Em caso de atraso no pagamento será cobrada multa de 2 (dois por cento) sobre o valor do débito, acrescidos
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além da correção monetária pelo IPCA - Índice de Preços ao
Consumidor Amplo.
10.4 - A prorrogação das concessões, autorizada pelo item 11.5 do edital, estará condicionada ao pagamento de
novo preço, que será o correspondente ao valor ofertado atualizado pelo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor
Amplo, ou índice que vier a substituí-lo.
11. DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO.
11.1 – O prazo para assinatura do contrato será de 05 dias contados da data da publicação da homologação do
certame.
11.1.2 – Decairá do direito de assinar o contrato a licitante que não comparecer à Comissão Permanente de
Licitações para assinatura dentro do prazo e condições estabelecidos, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei 8.666/93.
11.2 – É facultado à Administração, quando o licitante declarado vencedor do certame não assinar o termo de
contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, convocar os
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato
convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93.
11.3 – O Contrato de Concessão de Uso terá prazo de vigência de 04 (quatro) anos, a contar da data da sua
assinatura, prorrogáveis por uma única vez, por igual período, mediante despacho fundamentado.
11.4 – Na oportunidade de assinatura do contrato o proponente deverá trazer certidões atualizadas de regularidade
fiscal junto aos seguintes órgãos: Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
proponente, INSS e FGTS, em atendimento ao art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93 e ainda, no caso de empresário
individual, comprovante da sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e de documento que
comprove sua regularidade perante a Junta Comercial.
12. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 - Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis
antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 1º do art. 41 da Lei
8.666/93.
12.2- Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até o segundo dia útil que
anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 2º do art. 41 da Lei
8.666/93.
12.3 – Os recursos cabíveis nesta concorrência, em caso de interposição, deverão:
12.3.1 – Obedecer ao disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei nº
8.883/94 e Lei nº 9.648/98.
12.3.2 – Ser encaminhados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
12.3.3 – Protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.
12.3.4 – Serão inadmitidos recursos enviados via fax, e-mail ou correio.
12.4- Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todos os licitantes, que poderão impugná-los no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis.
12.5 – Os proponentes, através de seus representantes legais, poderão renunciar às interposições de recursos na
fase de habilitação, consignando-a em ata, lavrada na sessão de abertura da licitação.
12.6 – Ocorrendo desistência expressa de eventuais recursos ou decorrido o prazo para a sua interposição, a
Comissão Permanente de Licitação passará à fase seguinte do certame.
12.7 – Havendo interposição de recurso na fase habilitatória, os envelopes contendo as propostas, devidamente
fechados, deverão ser rubricados pelos representantes legais dos proponentes e pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação, para garantir a inviolabilidade dos mesmos, ficando sob a guarda e responsabilidade da
Comissão Permanente de Licitação.
12.8 – Os avisos contendo os resultados dos julgamentos serão publicados na forma da Lei.
12.9 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante;
12.10 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
13. DAS PENALIDADES
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13.1 – O contratado poderá, garantida a defesa prévia, sofrer as sanções, isolada ou conjuntamente, abaixo
indicadas, as contidas no Contrato de Concessão;
13.2 – Advertência por atos praticados no decurso do processo licitatório;
13.3 - Multa, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor máximo estimado para a contratação:
a) pela recusa injustificada ou desistência em assinar o Contrato de Concessão de Uso dentro do prazo estabelecido,
não se aplicando ao proponente licitante remanescente que não aceitar os termos do contrato, em substituição ao
vencedor da licitação;
b) pela prática de atos, tentados ou não, que resultem na frustração da licitação;
13.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos, no casso de reincidência da penalidade de multa dentro do prazo de 2 (dois)
anos;
13.5 – Constatada a inveracidade de quaisquer das informações prestadas, apresentação de documentação falsa ou
a prática de quaisquer das condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
no que for cabível, o proponente sofrerá além da sua declaração de inidoneidade, as consequências abaixo
descritas:
a) desclassificação, se a licitação encontrar-se em fase que antecede o julgamento;
b) não adjudicação do objeto.
13.6 – Na hipótese do item anterior o proponente sofrerá, ainda, a multa contida no item 13.3, “b”.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 – O presente edital e seus anexos são complementares entre si, qualquer detalhe mencionado em um dos
documentos e omitido no outro será considerado especificado e válido.
14.2 – Extinta a concessão, todas as benfeitorias e acessões serão incorporadas ao imóvel e reverterão ao
patrimônio do Município, sem que o concessionário tenha direito de retenção ou indenizações pelos investimentos
efetuados.
14.3 – Os custos e as despesas com infraestrutura, limpeza e manutenção, luz, água, telefone, móveis e utensílios,
entre outros, correrão por conta do concessionário, sem ônus de qualquer natureza para o Município.
14.4 – Para os casos omissos no presente edital, prevalecerão os termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.883/94, Lei
9.648/98 e demais legislação em vigor.
14.5 – O MUNICÍPIO reserva-se o direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses,
anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.
14.6 – No caso de todos os proponentes serem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou
outras propostas escoimadas dos erros apresentados, de acordo com o artigo 48, § 3º da Lei 8.666/93.
14.8 – Todas as publicações como alterações ou prorrogações do edital, resumo de atas de julgamento etc., serão
publicadas na forma da Lei.
14.9- Cópia deste Edital e seu (s) Anexo (s), bem como informações e esclarecimentos sobre a presente
licitação serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitações, na Praça dos Três Poderes, nº 39, Centro,
Brejões - BA, de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente externo, das 08:00 às 12:00 horas.
Brejões, 16 de Junho de 2021.

Marcelo Gonçalves Lima
Secretário Municipal de Administração

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J7BUKOAKUSWQ+PVBOPE08A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Junho de 2021
16 - Ano - Nº 2734

Brejões

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021
ANEXO I
“QUIOSQUE” E SUA DESTINAÇÃO
Para fins desta licitação, o “Quiosque” deverá ter a seguinte destinação:
DESCRITIVO
ITEM

Nº BOX

DESTINAÇÃO

1

BAR 01

PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR, RESTAURANTE OU SIMILAR.

2

BAR 02

PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR, RESTAURANTE OU SIMILAR.

3

BAR 03

PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR, RESTAURANTE OU SIMILAR.

4

BAR 04

PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR, RESTAURANTE OU SIMILAR.

Exploração comercial de bar, restaurante ou similares: a comercialização de alimentos preparados e servidos
na hora, especialmente os típicos, bem como bebidas e similares;
A exposição e comercialização dos produtos deverá obedecer às normas estabelecidas no Código de Defesa do
Consumidor – Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 e outras específicas eventualmente existentes para
cada caso.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021
ANEXO II
ORÇAMENTO ESTIMADO

R$ MÍNIMO
MENSAL

ITEM

Nº BOX

1

BAR 01

PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR,
RESTAURANTE OU SIMILAR.

R$ 470,00

2

BAR 02

PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR,
RESTAURANTE OU SIMILAR.

R$ 470,00

3

BAR 03

PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR,
RESTAURANTE OU SIMILAR.

R$ 470,00

4

BAR 04

PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR,
RESTAURANTE OU SIMILAR.

R$ 470,00

DESTINAÇÃO
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021
ANEXO III
CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA DE
) DA PRAÇA MANOEL
ESPAÇO FÍSICO (QUIOSQUE Nº
VITORINO.
Contrato de Concessão de Uso pelo qual o Município de Brejões, inscrito no CNPJ sob nº 14.197.768/0001-01, ora
em diante denominada CONCEDENTE a outorga a XXXXXXXX, inscrita no C.N.P.J. nº XXXXXXXXXXXXXX,
doravante denominada CONCESSIONÁRIA, a concessão de uso onerosa de espaço físico (QUIOSQUE Nº
)
da Praça Manoel Vitorino, na forma de Concorrência nº 001/2021, nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.93, e
alterações.
Aos XXX dias de XXX de 2021, na sede do Município de Brejões, presente o Sr. XXXXXXXXXXXXXX, CPF nº
XXXXXX, compareceu o Sr. XXXXXXX, CPF nº XXXX da empresa XXXXX a cumprir todas as condições e
cláusulas estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto.
1.1 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o MUNICÍPIO outorga concessão de uso onerosa, com
exclusividade, de área denominada “Quiosque nº
(xxxxxx)”, visando à exploração comercial com serviços de Bar,
Restaurante ou Similares.
1.2 O espaço físico objeto desta concessão somente poderá ser utilizado para a finalidade específica de
desenvolvimento das atividades de ..............................., de acordo com o definido no Anexo I do Edital de
Concorrência nº 001/2021.
1.3 Esta concessão de uso está vinculada ao Edital de Concorrência nº 001/2021, seus anexos e demais
normas aplicáveis, pelas quais o concessionário declara conhecer todos os seus termos, passando a integrar o
presente instrumento como se nele estivessem realmente transcritos, obrigando-se, por si e por seus prepostos, a
aceitá-lo e respeitá-lo, com vistas ao disciplinamento do mercado.
1.4 É parte integrante deste Contrato de Concessão de Uso os Anexos X “Planta Baixa” e XI “Croqui”, documento
que o CONCESSIONÁRIO declara conhecer e que será assinado pelas partes.
1.5 É vedado, sob pena de caducidade da concessão, o desvio de finalidade ou alteração da atividade comercial do
Quiosque, além da locação, sublocação, cessão, arrendamento total ou parcial ou transferência a terceiros por
qualquer que seja o meio, da área objeto da concessão
1.6 O espaço concedido é entregue sem qualquer benfeitoria, melhoramento ou mobiliário, correndo as despesas
com layout, limpeza e manutenção, móveis e utensílios por conta única e exclusiva do CONCESSIONÁRIO, que
declara recebê-lo em perfeito estado e se compromete a assim também restituí-lo, finda a concessão.
CLÁUSULA SEGUNDA – Dos prazos.
2.1 A concessão de uso onerosa é outorgada pelo prazo certo e ajustado de 04 (quatro) anos, a contar da data da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogáveis por uma única vez, por igual período, a critério da Administração
Pública.
2.2 A contagem do prazo fixado no item anterior não admitirá nenhuma hipótese de interrupção, seja qual for o
motivo.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do preço.
3.1 Pela concessão de uso do imóvel devidamente descrito a Concessionária fará ao Município o pagamento
do preço de R$
(
) pela utilização do espaço pelo período de 04 (quatro) anos.
CLÁUSULA QUARTA– Valor mensal da cessão
4.1. Pela Cessão Onerosa de Uso a que se refere este contrato, a Cessionária pagará, mensalmente, ao Município,
R$ XXXXXX (--).
4.1.1 A CESSIONÁRIA fica obrigada a realizar o pagamento da contrapartida acima estabelecida, até o 5º (quinto)
dia do mês seguinte ao vencido.
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4.1.2 Se a Cessionária efetuar o depósito do valor estabelecido como contrapartida pela Cessão Onerosa de Uso
fora do prazo previsto, ficará sujeito ao pagamento do aludido valor atualizado financeiramente desde a data referida
no item acima, até a data do efetivo pagamento, pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acrescido de
juros, até o dia do efetivo pagamento e multa de 1%, calculada sobre o valor principal corrigido.
CLÁUSULA QUINTA – Dos direitos e obrigações da Município.
5.3 Incumbe ao Município de Brejões:
5.3.1 definir as atividades que poderão ser exercidas na Praça Manoel Vitorino;
5.3.2 cumprir, exigir e fiscalizar periodicamente do concessionário o cumprimento das normas administrativas e
demais legislações pertinentes;
5.3.3 exigir dos concessionários o cumprimento das normas sanitárias vigentes;
5.3.4 zelar pelo patrimônio público;
5.3.5 cobrar o valor do preço da concessão do beneficiário;
5.3.6 aplicar as penalidades legais e contratuais;
5.3.7 reajustar o preço, conforme disposições contratuais;
5.3.8 extinguir a concessão, nos casos previstos neste contrato;
5.3.9 receber e encaminhar as reivindicações ou sugestões dos visitantes;
5.3.10 ingressar na área objeto da concessão para examinar ou retirar mercadorias em perecimento, fiscalizar
a manutenção da higiene e em situações de emergência;
5.3.11 autorizar modificações no boxe pelo concessionário;
5.3.12 cientificar o concessionário para reparar danos ocasionados na Praça Manoel Vitorino;
5.3.13 autorizar a paralisação das atividades pelos concessionários em casos excepcionais;
5.3.14 estimular o aumento da qualidade e preservação do meio-ambiente.
CLÁUSULA SEXTA – Das obrigações do Concessionário.
6.1 Incumbe ao CONCESSIONÁRIO:
6.1.1 usar de urbanidade no tratamento com o público e com os demais concessionários.
6.1.2 Fornece com veracidade os elementos de informação e os esclarecimentos solicitados pelos funcionários
municipais em missões de fiscalização ou de organização da gestão dos mesmos;
6.1.3 afixar em local bem visível em etiqueta ou letreiro o preço dos produtos à venda e manter em local visível o
alvará de funcionamento;
6.1.4 zelar pela integralidade dos bens públicos, mantendo o imóvel e mercadorias em condições adequadas à sua
destinação, principalmente a rigorosa higiene pessoal;
6.1.5 apresentar à venda somente produtos frescos, limpos e adequados ao consumo, armazenando-os em
recipientes apropriados, de modo a evitar que se lhes adiram quaisquer impurezas;
6.1.6 não se negar a vender produtos fracionados;
6.1.7 recolher e depositar nos contentores adequados, os lixos e outro material proveniente da atividade que
desenvolvam;
6.1.8 apresentar ao Município de Brejões, quando este assim exigir, notas fiscais das mercadorias, que deverá conter
a procedência, nome e endereço do remetente, nome do destinatário, quantidade, especificação e classificação do
produto;
6.1.9 atender, no prazo fixado, às determinações do Município de Brejões;
6.1.10 assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados ao local e ao público decorrentes de sua atividade;
6.1.11 entregar o box em condições adequadas, no estado em que o recebeu, por qualquer motivo, for extinta a
concessão;
6.1.12 pagar o preço contratado, bem como eventuais multas e demais encargos, pessoais, tais como despesas
com utensílios, limpeza, manutenção, luz, água, telefone e similares;
6.1.13 levar ao conhecimento do Município de Brejões as irregularidades e
eventuais atos ilícitos de que tenha conhecimento, referente à concessão de uso;
6.1.14 comunicar ao Município de Brejões qualquer alteração nos atos constitutivos;
6.1.15 obedecer às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº. 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e outras específicas eventualmente existentes para cada caso.
6.1.16 ao final da concessão, desocupar o box, sem que haja a necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial.
6.1.17 o concessionário poderá ter empregados ou prepostos, sendo da sua inteira responsabilidade a observância
da legislação trabalhista e previdenciária vigentes.
6.1.18 responder perante à Administração pelos atos de seus empregados, agentes e prepostos.
6.1.19 integral responsabilidade, na medida de suas obrigações, pelo pagamento dos encargos fiscais, tributários,
previdenciários, de seguros, de eventuais danos causados a terceiros e outros similares, eximindo o Município de
quaisquer ônus e reivindicações perante terceiros.
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6.2 Incumbe especificamente ao CONCESSIONÁRIO do local de venda de:
6.2.1 Manter o espaço objeto da Cessão Onerosa de Uso em perfeito estado de conservação, higiene e asseio, de
forma a preservá-lo e restituí-lo na mais perfeita ordem.
CLÁUSULA SÉTIMA – Da extinção da concessão.
7.1 O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa do concessionário, nos seguintes casos:
7.1.2 descumprimento das normas contratuais, mediante justa indenização;
7.2 A inexecução total ou parcial do contrato acarretará a declaração de caducidade da concessão e, quando for o
caso, a aplicação das sanções contratuais e regulamentares, nas hipóteses de:
7.2.1 ocorrer desvio de finalidade ou alteração da atividade comercial na unidade por parte do concessionário, em
violação à disposição contratual;
7.2.2 locação, sublocação, cessão, arrendamento total ou parcial ou transferência a terceiros por qualquer que seja
o meio, da área objeto da concessão;
7.2.3 falta de pagamento do preço pelo uso do espaço por mais de 90 (noventa) dias;
7.2.4 paralisação das atividades por mais de 20 (vinte) dias consecutivos, ressalvada as hipóteses de caso fortuito
ou força maior ou de expressa autorização do Município de Brejões;
7.2.5 condenação em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos ou pela prática de crime
incompatível com o desempenho da atividade;
7.2.6 dissolução da sociedade ou o falecimento do concessionário;
7.2.7 decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
7.2.8 prática reiterada, pelo titular da concessão, seus prepostos ou empregados, de:
a) atos de indisciplina, turbulentos, atentatórios à boa ordem e à moral;
b) reincidência de infrações de caráter grave e gravíssimo, relativas à legislação sanitária vigente;
c) descumprimento do contrato ou de ordens administrativas;
d) descumprimento das penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
e) cometimento d e f a l t a s , anotadas em registro próprio.
7.3 O Município de Brejões poderá declarar extinto o contrato de concessão, antes do advento de seu termo:
7.3.1 por motivo de interesse público relevante, mediante justa indenização ao concessionário;
7.3.2 pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato,
sem qualquer indenização às partes.
7.4 Extingue-se automaticamente a concessão pelo advento do termo contratual, devendo o concessionário
desocupar o box impreterivelmente na data que cessar o contrato
7.5 Extinta a concessão, todas as benfeitorias e acessões serão incorporadas ao imóvel e reverterão ao patrimônio
da Municipalidade, sem que o concessionário tenha direito de retenção ou indenizações pelos investimentos
efetuados.
7.6 Nos casos de extinção da concessão, quaisquer objetos não perecíveis poderão ser removidos para depósito
da CONCEDENTE ou de terceiros, ficando estabelecido que, após o prazo de 30 (trinta) dias, serão considerados
abandonados, podendo a CONCEDENTE deles dispor da forma que julgar mais conveniente, sem que assista ao
CONCESSIONÁRIO direito a qualquer indenização.
7.7 Na hipótese de serem encontradas mercadorias perecíveis ou em estado de perecimento, nos termos do item
anterior, a CONCEDENTE fica autorizada a proceder da seguinte forma:
7.7.1 conceder prazo ao CONCESSIONÁRIO para que providencie a retirada da parte ainda aproveitável, se houver,
sob pena de ficar facultada à CONCEDENTE sua doação a terceiros;
7.7.2 remover, por conta e risco do CONCESSIONÁRIO, a parte imprestável, sendo facultado à CONCEDENTE
incinerá-la, colocá-la no lixo ou doá-la para finalidade compatível.
CLÁUSULA OITAVA – Das penalidades.
8.1 As sanções aplicáveis ao concessionário são:
8.1.1 advertência por escrito;
8.1.2 suspensão das atividades por prazo de até 7 (sete) dias, nos casos de descumprimento do contrato ou de
ordens administrativas que resultem no comprometimento da execução das atividades na forma concedida, podendo
ser aplicada em dobro em caso de reincidência;
8.1.3 multa, independentemente da aplicação das outras sanções e m l e i , inclusive a extinção do contrato, nas
seguintes hipóteses:
a) eximir-se do pagamento de despesas e dívidas, fazê-lo de forma parcial, ou com atraso: Multa moratória de 2%
(dois por cento) ao mês de atraso sobre o valor do débito;
b) não reparar os danos que deu causa, no prazo estipulado pela Municipalidade: Multa moratória de 2% (dois por
cento) ao mês do inadimplemento sobre o valor do dano, limitada a 20% (vinte por cento) e multa compensatória
equivalente ao dobro do dano;
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c) não permanecer contratado por tempo igual ou superior a 1 (um) ano: Multa compensatória de 20% (vinte por
cento) sobre o valor global do contrato;
d) inexecução contratual: Multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato.
CLÁUSULA NONA – Disposições gerais.
09.1 Em nenhuma hipótese terá a CONCEDENTE qualquer responsabilidade perante terceiros pelos
compromissos do CONCESSIONÁRIO, sejam particulares, sejam decorrentes e relacionados com a área objeto
desta concessão.
09.2 As comunicações a serem feitas ao CONCESSIONÁRIO considerar-se-ão verificadas após uma das
seguintes providências:
09.2.1 Entrega da correspondência ao CONCESSIONÁRIO ou preposto seu;
09.2.2 Afixação da comunicação no quadro de Editais e Avisos da CONCEDENTE.
09.3 É aplicável à execução do presente Contrato de Concessão Remunerada de Uso, bem como aos casos
omissos, a Lei Federal 8.666/93, bem como demais legislações que complementam a matéria, assim como os
preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
CLAUSULA DÉCIMA – Foro
10.1 – Para dirimir questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Brejões, com renúncia
expressa a qualquer outro.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, diante de
duas testemunhas para todos os efeitos.
Brejões, ........ de ............... de 2021.

MUNICÍPIO DE BREJÕES
PREFEITO
(Contratada) (nome do representante) (cargo/função)
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE VISITA

Declaro, sob as penas de Lei, para fins da Concorrência nº 001/2021, para outorga de concessão de uso de
“Quiosque” da Praça Manoel Vitorino, que estou ciente e submeto-me às condições do Edital regulador, da Minuta
do Contrato de concessão, suas condições e demais anexos, confirmando como verdadeiras todas as informações
constantes na presente proposta e que, se vencedor, assinarei o Contrato de Concessão de Uso, cumprindo as
exigências da presente Licitação.
Declaro ainda, que verifiquei o espaço do “Quiosque” pretendido de nº ..........., e concordo com o espaço delimitado
conforme Planta Baixa - Anexo X do Instrumento Convocatório, estando ciente de sua situação fática, nada tendo a
reclamar futuramente.
Local e Data:

NOME, CARGO, ASSINATURA E RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

(CARIMBO DA EMPRESA)
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaro, sob pena da Lei, para fins desta licitação Concorrência nº 001/2021, que a empresa
.............................................. não foi declarada inidônea para lidar ou contratar com a Administração Pública,
nos termos do inciso IV, do art. 87,da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como que comunicarei qualquer fato ou
evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à
capacidade jurídica, quanto à qualificação técnica, quanto à regularidade fiscal e/ou quanto à situação
econômico-financeira.
Local e Data:

NOME, CARGO, ASSINATURA E RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

(CARIMBO DA EMPRESA)
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO

..........................................................................................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)........................................................,
o
portador(a) da Carteira de Identidade n ............................ e do CPF n ........................., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . (Observação: em caso afirmativo,
assinalar a ressalva acima)
Local e Data:

NOME, CARGO, ASSINATURA E RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

(CARIMBO DA EMPRESA)
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MODELO DE PROPOSTA
Ao
MUNICÍPIO DE BREJÕES

Nº BAR/BOX

ITEM

R$ MÍNIMO MENSAL

Valor total em R$ por extenso:
Validade da Proposta:

Dados da Licitante:
Razão Social/Nome:
Endereço:
Município:
Estado:
CEP:
CNPJ:
Fone: ( )

Fax: ( ) ___________

E-Mail:

Local e Data:
NOME, CARGO, ASSINATURA E RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
(CARIMBO DA EMPRESA)
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaro, sob pena da Lei, para fins desta licitação Concorrência nº 001/2021, que a empresa,
......................................................................., inscrita no CNPJ n.º ...................................., está ciente e concordar
com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como que cumpro plenamente com os requisitos de
habilitação ali definidos.

Local e Data:

NOME, CARGO, ASSINATURA E RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

(CARIMBO DA EMPRESA)
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06

A (nome/razão social) ..................., inscrita no CNPJ nº ................................, por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr.(a) ..................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............... e do CPF nº ..................., DECLARA,
sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida
Lei.

Local e Data:

NOME, CARGO, ASSINATURA E RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

(CARIMBO DA EMPRESA)
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1. 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.
2. Unidade Interessada
Secretarias Municipais
3. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. 026/2021/SRP
4. Processo Administrativo: Nº 19/2021
5. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
6. Objeto
Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de equipamentos de informática, para atender as
necessidades das Secretarias Municipais do município de Brejões-BA, através do Sistema de Registro de Preços,
conforme especificações e condições constantes no Anexo I deste edital. Anexo I (Termo de Referência), Anexo II
(Modelo de Proposta de Preços), Anexo III (Minuta da Ata de Registro de Preços), Anexo IV (Modelo de
Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor), Anexo V (Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e
Atendimento às Exigências de Habilitação), Anexo VI (Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de
Pequeno Porte), Anexo VII (Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta), Anexo VIII (Modelo
de Declaração de Termo de Compromisso), Anexo IX (Minuta do Contrato).
FORNECIMENTO:
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMADAS EM FUNÇÃO DE POSSÍVEL NECESSIDADE, NÃO IMPLICANDO EM OBRIGAÇÃO DE SEREM
SOLICITADOS EM SUA TOTALIDADE.
7. Local e data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico - SRP:
INÍCIO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 16/06/2021-08:00 (Horário de Brasília)
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 01/07/2021-08:00 (Horário de Brasília)
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/07/2021-08:00 (Horário de Brasília)
DATA E A HORA DA DISPUTA: 01/07/2021-08:30 (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITACÕES-E / BANCO DO BRASIL: 878339
8. 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/).
8.1 A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Brejões site:
http://www.brejoes.ba.gov.br/, nos Atos Oficias – Edições do Diário oficial e no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Brejões-BA, na Homologação supracitada a empresa vencedora será convocada
para a formalização da assinatura do instrumento contratual.
8.2. A Licitante vencedora deverá fornecer um número de fax, para que possa receber as ordens de
fornecimento, devendo para tanto, após o seu recebimento, enviar fax para os telefones da Prefeitura
Municipal de Brejões nos números (75) 3654-2158/2140, acusando do recebimento das respectivas Ordens
de Fornecimento, colocando a data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da
pessoa que assina o documento.
PREÂMBULO
O Município de Brejões, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, através do Pregoeiro,
designado pelo Decreto nº. 05/2021 de 04 de janeiro de 2020 publicada no Diário oficial do Município, torna
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na
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modalidade Pregão Eletrônico SRP, do tipo Menor Preço Por Lote, para Contratação de empresa para
aquisição futura e eventual de equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias
Municipais do município de Brejões-BA, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e
condições constantes no Anexo I deste edital. O procedimento licitatório observará 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.
I - OBJETO
1.1 - A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de
equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de
Brejões-BA, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições constantes no
Anexo I deste edital.
1.2 - Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do
Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de Preço - Anexo II, o licitante
deverá obedecer a este último.
II - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 - 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.
2.2 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 no item “HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas neste edital.
2.4 Não poderão participar deste Pregão:
2.4.1
Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
2.4.2 Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal, previstos na
Lei Complementar nº. 101/00;
2.4.3
Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
2.4.4 Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art.
87, III, da Lei nº 8.666/93);
2.4.5 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade;
2.4.6
Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;
2.4.7
Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da
Constituição);
2.4.8 Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).
2.4.9
Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
2.5 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
III – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
3.1
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.
3.2 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.
3.3 Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não
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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.
3.4 Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao sistema até a
data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5 A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei
Complementar nº 123/06.
3.6 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.
IV - CREDENCIAMENTO
4.1 O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoese.com.br.
4.2 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.
4.3 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.
4.4 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.
4.5 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.
4.6 A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.
V - HABILITAÇÃO
5.1. 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).
5.1.1. 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.
5.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
5.2.1. 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;
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
5.2.2. 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).
5.2.2.1. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista da matriz e da filial.
5.2.2.2. 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.
5.2.2.3. 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).
5.2.2.4. 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);
5.2.2.5. 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 remanescentes, nos termos do item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
5.2.3. 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.
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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.
5.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da 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;
Obs. É faculdade da comissão de licitação ou do pregoeiro realizar diligências para verificar a fidedignidade dos
documentos apresentados pela licitante, conforme previsto no §3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93
5.2.5. 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.
d) Alvará de licença de funcionamento referente ao corrente exercício, expedido pelo município sede da empresa.
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5.2.5.1. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste
item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
5.2.6. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
5.2.7. 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.
5.2.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados
VI- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
6.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar, o ato convocatório do pregão. As impugnações só serão aceitas quando protocoladas no setor de
licitações desta Prefeitura.
6.2
Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação.
6.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do
certame.
6.4 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.
6.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
VII - PROPOSTA
7.1. 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).
7.2. O licitante PODERÁ, inserir as informações diretamente no sistema, de forma detalhada, descrevendo o bem
ofertado (poderá utilizar a expressão Conforme Edital).
7.3. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos lotes/item definidos no Anexo deste Edital.
7.4. 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.
7.5. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
7.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos.
7.7. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
7.8. 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.
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VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1. 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.
8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em
campo próprio do sistema eletrônico.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não assinar a
Ata ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
9.1.2. 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.
9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
9.2.1. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate
da Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que
ofereceu na sessão de lances.
9.2.2. O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado levando-se em consideração o
lance apresentado pelo licitante subsequente.
9.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos
termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADOS”.
9.3. Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou
equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”.
9.4. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos
termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
9.5. A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
9.6. 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.
X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
10.2. desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas
participarão da fase de lance.
XI - FORMULAÇÃO DE LANCES - MODO DE DISPUTA ADOTADO: ABERTO E FECHADO
11.1. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
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11.1.1. 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
11.1.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado
11.1.3. 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).
11.1.4. 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).
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. 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.
11.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º do decreto 10.024/2019, o sistema ordenará os lances
em ordem crescente de vantajosidade.
11.6. 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.
11.7. 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.
11.8. 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.
11.08.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
11.08.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
11.08.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
11.09. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
11.10. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema, que
disponibilizará campo próprio.
11.11. 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.
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11.12. O lance deverá ser ofertado pelo menor valor do lote.
11.13. 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.
11.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
11.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
11.16. 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.
11.17. 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.
11.17.1. 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.
11.17.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
11.18. Será declarado arrematante o que apresentar o menor preço por lote.
11.19. 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.
11.20. 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.
XII – DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
12.1. 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.
12.2. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão
será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no “chat”
do sítio www.licitacoes-e.com.br.
XIII - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
13.1. 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:
13.1.1. 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);
13.1.2. 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).

Página 9 de 42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J7BUKOAKUSWQ+PVBOPE08A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Junho de 2021
40 - Ano - Nº 2734

Brejões

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021/SRP

13.1.3. 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).
13.2. 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).
13.3. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista no item
“NEGOCIAÇÃO”.
13.4. 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.
13.5. 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).
13.6. 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).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência:
14.1.1. Sucessivamente, aos bens:
14.1.1.1 Produzidos no País;
14.1.1.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
14.1.1.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País.
14.1.1.4. 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.
XV – NEGOCIAÇÃO
15.1. 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.
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
16.1. 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.
16.2. O critério de julgamento será o de Menor Preço Por Lote.
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16.3. Será desclassificada a proposta final que:
16.3.1 Contenha vícios ou ilegalidades;
16.3.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
16.3.3 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo obtido pela Administração previamente à Licitação;
16.3.4 Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
16.3.5 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes
para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
16.4. 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.
16.5. 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.
16.6. 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.
16.7. 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.
16.8. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta
do licitante mais bem classificado.
16.9. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante mais bem classificado.
XVII - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
17.1. 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).
17.2. 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).
17.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado.
17.4. 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
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Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas
físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o
faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
17.5. 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.
17.6. 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.
17.7. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista na Seção
“DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
17.8. 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.
XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
DE PREÇOS VENCEDORA
18.1. 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.
18.2. 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.
18.3. 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.
XIX – AMOSTRA
19.1. O Pregoeiro, a pedido do setor técnico da Secretaria Municipal de Administração, poderá solicitar ao licitante
classificado em primeiro lugar amostra dos produtos ofertados, que deverão ser encaminhados a Secretaria de
Administração, no horário de 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no prazo de 03 (três) dias
úteis, a partir da solicitação.
19.2. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos
e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data
de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e
modelo.
19.3. Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a
equipamentos e submetidos aos testes necessários.
19.4. Os demais licitantes serão notificados para, querendo, acompanhar a apresentação e análise das amostras
ofertadas pelo licitante vencedor.
19.5. Será rejeitada, mediante despacho fundamentado, a amostra que não atender às especificações descritas
neste edital.
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19.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e
modificações no produto apresentado.
19.7. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada por mais de uma vez ou não entregála no prazo estabelecido.
19.8. Se a amostra for aceita, do quantitativo total a ser entregue pelo licitante vencedor serão subtraídos os
produtos apresentados como amostra.
19.9. Se a amostra for rejeitada mais de uma vez, a Pregoeira examinará a proposta do licitante subsequente,
atentando-se para o disposto na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
19.10. Caso a proposta do licitante subsequente seja aceita e o licitante habilitado, a pregoeira solicitará, no prazo
estabelecido neste Edital, amostra dos produtos ofertados.
19.11. Após a homologação do certame, o licitante terá 30 (trinta) dias úteis retirar a amostra rejeitada no mesmo
endereço onde foi entregue. Após esse prazo, as amostras não retiradas serão descartadas.
XX - RECURSOS
20.1 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.
20.2 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.
20.2.1 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.
20.3 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.
20.4 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.
20.5 Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
20.5.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
20.5.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão;
20.5.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
20.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1 Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento
à autoridade superior para homologação.
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20.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
20.3 Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar a ata de
registro de preço ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
20.4 A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas no item
“REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
XXI - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
21.1 - Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços registrados deverão assinar a Ata de
Registro de Preços na Secretaria de Saúde, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da
publicação da adjudicação, podendo tal prazo ser prorrogado, por igual período, quando solicitado durante o seu
transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
21.2 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços e da Autorização de Fornecimento de Material – AFM, a
empresa deverá representar-se por:
a) sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do contrato social e suas
alterações que envolvam sua representação legal, ou;
b) procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de mandato, este
último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da contratação, quando não se tratar
de sócio autorizado através do contrato social.
21.3 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.
21.4 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso,
do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.
21.5 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos
que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
21.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
21.7 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá
providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da convocação,
certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, expedidas pela Secretaria da
Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar.
21.8 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do
prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.
XXII - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
22.1 - O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro
de Preços, não sendo admitida prorrogação, durante o qual, os licitantes que tenham seus preços registrados
poderão ser convidados a firmar as contratações, conforme dispõe o art. 15, § 3º, inciso III da Lei n.º 8.666/83.
22.2 - A cada 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, a
Administração poderá repetir o julgamento de preços, após convocação de todos os classificados, mediante aviso
publicado no Diário Oficial do Município.
XXIII- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTAMENTO
23.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
23.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do §1º do art. 12 do Decreto Municipal nº 046/2014, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro
de preços e disponibilizando-o no site oficial.
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23.3 A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o
preço que se tornou excessivo.
XXIV – PAGAMENTO
24.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
24.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por
parte da contratada.
24.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
24.4- A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para
pagamento do objeto desta licitação, mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do
Estado da Bahia, disponibilizado no endereço eletrônico www.sefaz.ba.gov.br, de acordo com o disposto no
Decreto Estadual nº. 9.265 de 14 de dezembro de 2004.
XXV - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
25.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto, ficando esclarecido que a
ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do objeto mencionado na Ata do Registro de Preços.
25.2 - Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo constante da AFM (Autorização para Fornecimento de
Material) e o recebimento e a conferência do material será efetuado pelas Unidades Administrativas solicitantes,
que, depois de verificados o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento
definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
25.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração,
no prazo máximo de 24 (vinte e qutro) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado.
XXVI - PENALIDADES
26.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento contratual sujeitará o
Contratado às sanções previstas nas leis que regem este edital.
26.2 - A inexecução, parcial ou total, da Autorização de Fornecimento de Material - AFM ensejará a suspensão ou
a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
26.3 - inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à
multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
26.4 - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
26.5 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXVII - RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO
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27.1 - Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente quando se tornarem
superiores aos praticados no mercado ou por razões de interesse público devidamente fundamentado.
27.2 - A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
27.3 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os incisos I a XII,
XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
27.4 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93 não cabe a
Contratado direito a qualquer indenização.
27.5 - O Registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Registro de Preço;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, decorrente do Registro de Preço, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
XXVIII - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.
XXIX - DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
29.2 - Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva responsabilidade da empresa
contratada.
29.3 - É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive a juntada posterior de
documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente
na data da apresentação da proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento,
mediante ato motivado do Pregoeiro.
29.4 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em
vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo
responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
29.5 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
29.6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
29.7 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Brejões,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
29.8 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, considerando
as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, bem como, dos Decreto nº 046 de 24/11/2014.
XXIX – ANEXOS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Termo de Referência
Modelo de proposta de preços;
Minuta de Ata de Registro de Preços
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
Modelo de Declaração de Termo de Compromisso
Minuta do Contrato
Brejões – BA, 15 de Junho de 2021.
Marcelo Gonçalves Lima
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição futura e eventual
de equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de
Brejões-BA, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes no Edital e Anexos
deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Visando atender as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas secretarias municipais, como também
para implantação do sistema PEC (Prontuário Eletrônico), que tem como objetivo organizar a agenda dos
profissionais da atenção primária, organizando e orientando o fluxo de atendimentos Às demandas agendadas e
espontâneas do cidadão, bem como fazer o registro do seu atendimento ou orientando a resolução da
necessidade do cidadão da melhor forma possível. Essa plataforma eletrônica facilita o acesso à informação de
cada cidadão de forma individual ou coletiva, nela é possível acompanhar o histórico de eventos de saúde, mesmo
os realizados através de fichas (coleta de dados simplificada - CDS). O profissional da UBS tem acesso ao
sistema por meio de computador ou tablet utilizando um navegador de internet.
2.2. Da Exceção à Reserva Obrigatória de 25% para MEI/ME/EPP
2.2.1. 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.
2.2.2. 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 as Secretarias Municipais que
possuem escassos recursos.
2.2.3. 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
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: Informar no Contrato
PROJETO/ATIVIDADE: Informar no Contrato
ELEMENTO DE DESPESA: Informar no Contrato
FONTE DE RECURSOS: Informar no Contrato
1

A dotação deverá ser indicada pela Unidade Administrativa, na hipótese de Contratação. Segundo Orientação do TCU a licitação para o
SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha obrigatoriedade e dever de contratar. Licitações e contratos:
orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria̻Geral da
Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site www.tcu.gov.br.
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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. ITENS LICITADOS:
LOTE 01 - DISCRIMINAÇÃO

UNIDADE

01

ANTIVÍRUS 2020, Com Licença Para 20 máquinas.
Adaptador Antena Wifi USB 900 mbps Wireless para Pc Notebook
Computador
BASE p/ Mouse c/ Apoio em Gel - Preto
BATERIA selada para nobreak 12v
CABO de força p/ notebook 3 pinos 1,8 metros
CABO de Força Tripolar, Padrao Novo Para Cpu e Impressoras
CABO de rede Ethernet RJ-45 par trançado, caixa com 305m de
extensão cat.5e azul
CABO SATA de dados para ligar a placa-mãe no hd ou DVD sata e/ou
blu-ray driver. Comprimento do cabo: 30 cm conexão USB cor
vermelha.
CABO USB para câmera digital
CABO VGA para Monitor LCD PC Tv Led Porjetor 1,8 Metros.
CAIXA de som multimídia Slim USB, 2 potencia total: RMS 15 W,
canais estéreos amplificados. Qualidade hi-fi controle de volume.
Entrada para fone de ouvido. Botão liga/desliga.1
CAIXA de som amplificada, 400W, bateria recarregavel ou fonte, auto
falante 12 polegadas, com rodinhas, com bluetooth, entrada auxiliar ,
USB, Cartao SD, entrada para microfone, FM, bivolt, com controle
remoto e microfone sem fio e cabo RCA.
CAIXA de som, amplificada multiuso - USB 1000 APP Bluetooth
700W; Canal 1 : Bluetooth, USB e FM / Controle remoto com troca de
pastas / Auxiliar - Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado /
Acordeon / Guitarra; Canal 2 : Mic 1 + Violão / Cavaquinho; Canal 3 :
Mic 2 + Violão / Cavaquinho. Equalizador : 3 vias (graves, medios e
agudos) Saída : Line Out Alimentação : Bivolt Automático (com fonte
chaveada) 90-240V Potencia RMS: 700W Alto-falante: Woofer 12 +
Driver.
CAIXA de som multimídia slim usb, 2 canais estéreos amplificados.
Qualidade hi-fi controle de volume. Entrada para fone de ouvido.
Botão liga/desliga.
COMPUTADOR All in One Quad Core 4 GB 500 GB Tela FULL HD
21,5” Windows 10
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO com Processador 3MB
Cache, 3.9Ghz, LGA 1151, 4gb Ddr3 Hd 1tb Hdmi Dvd, Windows 8.
Monitor LED de 18,5".
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, com Processador 6MB
Cache, 3,0GHz LGA 1151, 8GB 1TB Windows 8. Monitor LED de
18,5".
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, com Processador 6MB
Cache, 3,0GHz LGA 1151, 8GB 1TB Windows 8. Monitor LED de
18,5". Placa de Vídeo 2gb.
COOLER
COPIADORA digital, impressora Laser Scanner ( Preto e Branco)
Velocidade de 40 PPM por minuto, resolução 1200x1200 DPI papel
padrão: 300 FLS ( expansível até 500 folhas ) Interfaces:
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21
22

23

24
25
26
27
28
29

30

31

32

33
34
35
36

INTHERNET, USB, ampliação e zoom de 25 a 400% Linguagem de
impressão: PCL6, BR –SCRIPT 3 (PS3); rede padrão, duplex
automático na impressão alimentador automático P/50 PGS
capacidade mensal para 50.000 PGS vidro de exposição tamanho
Oficio.
ESTABILIZADOR bivolt potencia nominal 1000 VA, 4 tomadas
tripolares ( padrão N/F/T ), 5 estágios de regulação, dimensões Unidade
aproximadas do produto (CM) 22x10 – 7x15, 6 cm
Filtro de Linha com fusível 5 Tomadas
Unidade
Fonte de alimentação para PC ATX, Quantidade de conectores HDD
2, Quantidade de conectores SATA 1, Certificação de eficiência N/A,
Diâmetro do ventilador 8 mm, Altura da fonte de alimentação para PC
Unidade
85 mm, Largura da fonte de alimentação para PC 150 mm,
Comprimento da fonte de alimentação para PC 140 mm, Frequência
60 Hz.
Fusivel de Vidro 10 AMP
Unidade
FUSÍVEL de Vidro 6 AMP
UNIDADE
HD externo 1TB.
Unidade
Hd Desktop 1tb 1000gb 7200rpm 64mb Cache
Unidade
IMPRESSORA laser colorida com rede. Laser colorida multifuncional ,
Unidade
copiadora colorida e scanner.
IMPRESSORA laser colorida para impressão de folha A3.
Unidade
IMPRESSORA, a laser / led, colorida, A4, 20 ppm, duplex, 1200 dpi,
toner e cilindro separados, 256 MB, interface USB, interface Ethernet
10/100, 5.000 paginas/mes, com 1 jogo de toner, Tecnologia de
impressao por eletrofotografia a laser ou LED colorida.; - Resolucao
real minima 600 dpi.; - Velocidade minima em preto e cores de 20
ppm.; - Impressao duplex automatica.; - Deve permitir a substituicao Unidade
de toner e cilindro separadamente. - 256 megabytes de memoria
instalados.; - Volume mensal de impressao recomendado (indicado
como adequado ao uso normal, sem considerar o maximo suportado
pelo equipamento) pelo fabricante de ate 5.000 (cinco mil) paginas /
me
IMPRESSORA, a laser ou led, colorida, 12 ppm/preto 8 ppm/cor, 600
x 600 dpi, 64 MB memoria, interface USB, interface Ethernet 10/100,
30.000 paginas /mes. - Tecnologia de impressao por eletrofotografia a
laser ou led; - Velocidade minima de 12 ppm em preto (papel carta a
Unidade
600 dpi); - Velocidade minima de 8 ppm em cores (papel carta a 600
dpi); - Resolucao real minima de 600 x 600 dpi; - Minimo de 64
megabytes de memoria; - Suportar papel carta, legal, executivo, A4,
envelopes e transparencias; - Uma interface USB (incluir cabo).
IMPRESSORA Modelo Laserjet Pro, cor preta, conectividade Wireless
WiFi 802.11b/G., voltagem Ac 110 - 127v / 50-60hz, compatibilidade
Microsoft® Windows® 7 (32 - Bit / 64 - Bit), Windows Vista® (32 - Bit /
64 - Bit), Windows® Xp (32 - Bit / 64 - Bit), Windows® Server 2008 (32
- Bit / 64 - Bit), Windows® Server 2003 (32 - Bit / 64 - Bit) E Mac Os X
Unidade
V 10.5, V 10.6, Memória Padrão Memória: 8 Mb. Máximo: 8Mb,
Característica Ciclo De Produtividade Mensal: Até 5.000 Páginas /
Volume Recomendado De 250 à 1500 Páginas. / Capacidade De
Entrada ate 150 Folhas ou 15 Envelopes/Capacidade de Saída Até
100 Folhas.
MOUSE óptico sem fio com 3 botões, ergonômico com mini receptor
Unidade
USB interno.
MINI Mouse Óptico USB c/ Cabo Retrátil e Scroll Multicolorido
Unidade
MICROCOMPUTADOR tipo desktop, Processador Intel Core I5, 3.0
UNIDADE
GHZ, Memoria RAM de 04 GB DDR3
MICROCOMPUTADOR, tipo notebook, processador: I3-8565U, 3.0 UNIDADE

5

-

R$ -

R$ -

5

-

R$ -

R$ -

5

-

R$ -

R$ -

10
15
3
10

-

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

1

-

R$ -

R$ -

1

-

R$ -

R$ -

1

-

R$ -

R$ -

1

-

R$ -

R$ -

2

-

R$ -

R$ -

15

-

R$ -

R$ -

15

-

R$ -

R$ -

3

-

R$ -

R$ -

3

-

R$ -

R$ -

-

Página 19 de 42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J7BUKOAKUSWQ+PVBOPE08A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

-

Quarta-feira
16 de Junho de 2021
50 - Ano - Nº 2734

Brejões

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021/SRP

37

38
39
40
41
42
43
44
45

46

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62

GHz ate 3.9 GHz, cache de 8MB, quad-core, SISTEMA
OPERACIONAL: Windows 10 Pro de 64 bits - Português, PLACA DE
VIDEO DEDICADA: NVIDIA GeForce MX130 com 2GB de GDDR5,
MEMORIA RAM: Memoria de 4 GB (1x16GB), DDR4, 2666MHz
Velocidade maxima de 2400MHz, DISCO RIGIDO: Unidade de estado
solido (SSD) SATA M.2 de 256GB, TELA: FHD LED de 15 polegadas.
MICROCOMPUTADOR, tipo notebook, processador: I5-8565U, 3.0
GHz ate 3.9 GHz, cache de 8MB, quad-core, SISTEMA
OPERACIONAL: Windows 10 Pro de 64 bits - Português, PLACA DE
VIDEO DEDICADA: NVIDIA GeForce MX130 com 2GB de GDDR5, UNIDADE
MEMORIA RAM: Memoria de 8 GB (1x16GB), DDR4, 2666MHz
Velocidade maxima de 2400MHz, DISCO RIGIDO: Unidade de estado
solido (SSD) SATA M.2 de 256GB, TELA: FHD LED de 15 polegadas.
MICROCOMPUTADOR tipo desktop, Processador Intel Core I3, 3.0
UNIDADE
GHZ, Memoria RAM de 04 GB DDR3
MONITOR, LCD 18,5 widescreen
Unidade
MONITOR "21"
Unidade
MOUSE Optico PS2
Unidade
MOUSE Optico USB
Unidade
MULTIFUNCIONAL jato de tinta colorida comunicação USB
4800x1200 DPI e 1200/1200 dpi em preto - 23 ppm em preto e 18 Unidade
ppm em cores.
NOBREAK APC 1200 va - Entrada 110/220v e saida 110v.
Unidade
NOTEBOOK, com Processador 1.8, conjunto de instruções: 64-bit, 8
Unidade
GB, 1TB, hdmi, wireless, led 15.6, Windows 10, Bluetooth 5.0.
NOTEBOOK, processador 1.8, conjunto de instruções: 64-bit, 8 GB
Expansível Até 16GB, 1TB, hdmi, wireless, led 15.6, Windows 10,
Unidade
Bluetooth 5.0, placa de vídeo dedicada, turbo buster: 4.6 GHZ, cache,
expansível, GDDRS.
PLACA-MAE p/ AMD AM3 + Matx M5A78L - M LX/BR, 2xDDR3 VGA,
Unidade
Pcle x16, 6 SATA, Rede Gigabit, Core Unlocker.
PASTA térmica 40g Cor: cinza condutividade térmica: 1.85 w/m-k resistência à temperatura: 40°c 150°c - evaporação (120°c x 24 horas)
Unidade
<0,1% - temperatura de operação: -50°c 240°c - prazo de validade: 24
meses
PENDRIVE 16 GB
Unidade
PENDRIVE 32 GB
Unidade
Prendrive 64 GB
Unidade
CARTÃO DE MEMÓRIA 64 GB
Unidade
PENTE de memória 2GB DDR2 667 MHZ.
Unidade
PENTE de memória 4GB DDR3 667 MHZ.
Unidade
PROCESSADOR 3.3GHz LGA 1155 3MB
Unidade
PROJETOR Multimídia, características: tipo mesa e teto, LCD, Brilho
3500 lúmens; resolução suportada XGA, resolução máxima
Unidade
1680x1050, reprodução de cor full color 16, distância de projeção 0,9
– 10,8 metros.
PROJETOR de imagem Wi-Fi com XGA 2.600, Lumens 1024X768,
Unidade
Vídeo Completo.
ROTEADOR, wireless , Banda dupla de 2.4 GHz, 5 GHz, velocidade
Unidade
de 1200 Mbps 04 antenas
ROTEADOR, wireless 802.11 nc com 750 mbps com 03 antenas.
Unidade
ROTEADOR, wireless 802.11 ; 2,4
Unidade
ROTEADOR, wireless 802.11 dual band; 2,4; 24-5 giga.
Unidade
SCANNER Profissional - Pronto para operação de alto volume Suporte para 60.000 digitalizações/mês. - 50 imagens por minuto. Unidade
Digitaliza Frente e Verso, cartões de visita e documentos rígidos. Alimentador para 75 folhas.
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63
64
65
66
67
68
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71
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78

79

SMART TV LED 32'' Full HD + WIFI, HDR para Brilho e Contraste, 2
HDMI, 1 USB
SMART TV LED 40'' FHD 40T5300 2020 - WIFI, HDR para Brilho e
Contraste, Plataforma Tizen 2 HDMI, 1 USB
SMART TV LED 43'' Full HD + WIFI, HDR para Brilho e Contraste,
Plataforma Tizen, 2 HDMI, 1 USB
SUPORTE, para caixa de som, metálico, com sustentação para
montagem em parede ou em pedestal.
SUPORTE/TRIPÉ pára video conferência
TECLADO multimídia PS2.
TECLADO USB
TELA de Projeção, especificação técnica, formato 1:1 quadrado; área
de projeção: 1740 x 1740 mm; área total: 1895 x 1890 mm; diagonal:
97 polegadas.
WEBCAM HD 720P C270
TV FULL HD, 32 Polegadas.
TV FULL HD, 42 Polegadas.
TV 4K/ULTRA HD 50 Polegadas.
KIT REFIL 4 TINTAS PARA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, 500 ML.
Vídeo porteiro/porteiro eletrônico sem fio/com visão noturna.
TABLET 32 GB Tela 8” Android Quad-Core 2 GHZ
TABLET Android 8.0 3G Tableb pc 8GB+128 GB Dual Sim
TABLET com Processador com clock mínimo de 1,4 GHz com no
mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache; Memória Mínimo de 2 GB (um
gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066MHz); Tela colorida LCD ou
OLED, com tamanho mínimo de 09 e máximo de 10.1polegadas;
Armazenamento Interno do tipo flash/eMMC mínima 16GB;
Conectividade Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth versão 4.0;
Sistema de GPS integrado; Câmera Frontal e Traseira; Bateria interna
e recarregável; Peso máximo com bateria de 760g; Deve possuir
proteção contra água e poeira de acordo com a classificação IP52;
Possuir acelerômetro; Formatos mínimos de reprodução: H.263,
H.264 e MPEG-4; Gravação com resolução de pelo menos 640x480.
Esta exigência somente se aplica à Câmera traseira; Sistema
Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em português;
Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: i) mp3;
ii) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); iii) mp4 (AAC e H264); iv)
ogg (Vorbis áudio); v) wav (PCM). Permitir a implementação de
solução anti-robo, sem custos adicionais.
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LOTE 02 - DISCRIMINAÇÃO

-
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R$ UNIDADE

Computador Completo: Processador CORE I3, 64 bits, DDR3 de 4
GB (Expansível até 16GB), c/ DVDRW, HD de 1 TB; 'Monitor Led Unidade
19,5'.
Tablet 8 "T295, 4G, 32GB, 2GB RAM, Tela de 8", Câmera Traseira
Unidade
8MP F2.0, Câmera Frontal de 2MP e Android 9.0 - Preto.
Roteador Wireless Dual Band
Unidade

QUANT MARCA

V.
V.
UNITÁRIO TOTAL
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VALOR TOTAL DO LOTE 02 >>>

4.1. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e participantes será de no
mínimo 50% (cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência.
4.2. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100% (cem por cento) das quantidades
estimadas neste Termo de Referência.
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4.3 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos produtos
ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta definitiva.
4.3.1 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
4. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
4.1. Menor preço por lote.
5. DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA
5.1. O início do fornecimento dos produtos se dará após a entrega da Autorização de Fornecimento à contratada.
5.2. O prazo de entrega será de até 07 (sete) dias corridos, a contar da AFM - Autorização de Fornecimento de
Material pelo fornecedor.
5.3. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou conflitante com
quaisquer especificações prescritas no item 3, deste Termo de Referência.
5.4. Os itens deverão ser entregues nos locais indicados na AFM - Autorização de Fornecimento de Material, sendo
que todas as despesas de entrega serão de responsabilidade do fornecedor.
6. DA AMOSTRA
6.1. O Pregoeiro, a pedido do setor técnico da Secretaria Municipal de Administração, poderá solicitar ao licitante
classificado em primeiro lugar amostra dos produtos ofertados, que deverão ser encaminhados a Secretaria
Municipal de Administração, no horário de 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no prazo de 02
(dois) dias úteis, a partir da solicitação.
6.2. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e
manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de
fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e
modelo.
6.3. Os demais licitantes serão notificados para, querendo, acompanhar a apresentação e análise das amostras
ofertadas pelo licitante vencedor.
6.4. Será rejeitada, mediante despacho fundamentado, a amostra que não atender às especificações descritas
neste edital.
6.5. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada por mais de uma vez ou não entregá-la
no prazo estabelecido.
6.6. Se a amostra for aceita, do quantitativo total a ser entregue pelo licitante vencedor serão subtraídos os
produtos apresentados como amostra.
6.7. Se a amostra for rejeitada mais de uma vez, a Pregoeira examinará a proposta do licitante subsequente,
atentando-se para o disposto na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
6.8. Caso a proposta do licitante subsequente seja aceita e o licitante habilitado, a pregoeira solicitará, no prazo
estabelecido neste Edital, amostra dos produtos ofertados.
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6.9. Após a homologação do certame, o licitante terá 30 (trinta) dias úteis retirar a amostra rejeitada no mesmo
endereço onde foi entregue. Após esse prazo, as amostras não retiradas serão descartadas.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
8.1 O contratado obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas 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;
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.
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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;
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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:
11.2.1 Advertência por escrito;
11.2.2 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.
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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
12.1. Forma e prazo de entrega:
12.2 Os bens deverão ser entregues parcelado, de acordo a necessidade da Secretaria.
12.3 O prazo para entrega do produto será contado a partir do recebimento da nota de empenho\ordem de
fornecimento.
12.4. O prazo de entrega será de 07 (sete) dias corridos, a contar da AFM - Autorização de Fornecimento de
Material pelo fornecedor.
12.5. Caso o produto entregue não corresponda às exigências deste Município, a empresa arcará com os custos
de incineração ou de coleta, sendo responsável pela substituição integral dos mesmos, arcando com os custos
de frete e seguro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da notificação do Município.
12.6 No momento da entrega, o prazo de validade do produto não poderá ter transcorrido mais de 30% (trinta
por cento);
12.7 Incluir na nota fiscal: os números dos lotes, as quantidades por lote, suas fabricações, validades, números
de empenho, além do nome e endereço do local de entrega.
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://certidoesapf.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 em empresas fornecedoras da região.
15.2. O Setor Responsável pela cotação, foi a Secretaria Municipal de Administração, que o fez através do Setor
de Compras.
Marcelo Gonçalves Lima
Secretário Municipal de Administração
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021/SRP
A
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Prefeitura Municipal de Brejões
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021/SRP
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 026/2021/SRP, 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:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
VALOR
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
FORMA
QUANTIDADE
2
UNITÁRIO

...

VALOR
3
TOTAL

[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
026/2021/SRP.
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.
4
O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta.
3
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ANEXO III – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Aos .... dias ...... do mês de .................. do ano de ........................, presente de um lado a Secretaria Municipal de
Administração, Estado da Bahia, por intermédio do (a) ..............................., neste ato representada pelo(a)
Senhor(a)..............................,
doravante
denominado
Contratante,
e
do
outro
as
empresas
......................................................, representadas pelo seus representantes legais, Senhor (a)............................,
com sede na ......................................, inscritas no CNPJ/MF sob o número ..................., simplesmente
denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão
exarada no Processo Administrativo nº 19/2021 e homologada às fls. .........., referente ao Pregão Eletrônico nº
026/2021/SRP, para Registro de Preços, nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e do Decreto
Municipal Nº 046/2014 e legislação pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico SRP nº 026/2021/SRP,
conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de
execução e a estimativa das quantidades a serem adquiridos pela Administração, na medida das suas
necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as
contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do
Anexo III deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da
Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata
de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco
por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações
Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material - AFM.
3. DO PREÇO
3.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no anexo único da Ata.
3.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais,
administração, lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou
necessária, não especificada neste Edital.
3.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
assinatura da Ata de Registro de Preços.
4.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela
“Administração”.
4.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de
alteração das alíquotas dos já existentes.
4.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de Administração
desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos
fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
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4.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
6. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
6.2 A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93, dependerá
de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
6.3 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do §1º do art. 12 do Decreto Municipal 046/2014, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro
de preços e disponibilizando-o no site oficial.
7. DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dia de expediente na Prefeitura. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o
primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o
julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do
Município.
8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior ao 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por
parte da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá 30 dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado,
imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será
considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a serem firmadas
entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento de Material AFM, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
9.2 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos
bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
9.3 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e
condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto ao preço.
9.4 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que
o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município,
observadas as condições do Edital e os preços registrados dos demais Fornecedores.
9.5 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista
para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.6 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem
esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste
instrumento no Diário Oficial do Município.
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10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
10.1 O FORNECEDOR, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas 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) oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede autorizada do
fabricante, identificando-a;
m) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução
completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
n) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total;
11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)

fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b)
realizar o pagamento pela execução do contrato;
c)
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia
12. DA ENTREGA
12.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na AFM e recebidos por servidor responsável
designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a conferência.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos
os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de
material em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
12.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade
da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
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12.3 - Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos efetivamente entregues, o
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências cabíveis.
12.4 - O prazo de entrega do material será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura da AFM
pelo Fornecedor.
12.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na Nota
Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
12.6 - O prazo estabelecido no item 10.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração.
12.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
13. DAS PENALIDADES
13.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às
sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
13.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de Material - AFM,
ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
13.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a
Autorização para Fornecimento de Material - AFM, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo dia.
13.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
13.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
13.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser
cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
13.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
13.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de
atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município
ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao
Município no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a sua ocorrência.
13.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para
execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
14. DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1 - Constituem motivo de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93.
14.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a
condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
14.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.º
8.666/93.
14.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei
n.º 8.666/93.
15. DA COBRANÇA JUDICIAL
15.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
16. DA FISCALIZAÇÃO
16.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
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16.2 - Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a SSA para adoção das
providências cabíveis.
16.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da
total responsabilidade na execução deste fornecimento.
17. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
17.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento do material, objeto deste instrumento na conformidade do
constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos
os fins e efeitos legais.
18.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente instrumento.
19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
19.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
19.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para
Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
19.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
19.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
19.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da
publicação.
19.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que
comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento
convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
19.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Fornecimento dos
produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
19.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens
constantes do Registro de Preços.
20. DO FORO
20.1. Fica eleito o foro da comarca de Brejões, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela
presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
Brejões, ... de ................ de 2021.
Assinaturas:
CONTRATANTE

FORNECEDOR
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número
026/2021/SRP

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
026/2021/SRP

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
026/2021/SRP

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
026/2021/SRP

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.
2.
3.
4.
5.
6.

a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação antes da adjudicação do objeto;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da
abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 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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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número
026/2021/SRP

ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa _______________________________________(razão social)
inscrita no CNPJ:____________________________ se compromete a entregar os materiais, nas quantidade
solicitadas no MUNICÍPIO DE BREJÕES, nos locais determinados, em até 07 (sete) dias corridos após o
recebimento da Ordem de Fornecimento emitida

____________________ _____de __________________ de 2021

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO
O Município de Brejões-BA, Estado da Bahia , por intermédio da Secretaria de Saúde, CNPJ nº ___________,
situada à ________________, neste ato representada pelo seu titular _________, doravante denominado
CONTRATANTE, e a Empresa _____________ CNPJ nº______, Inscrição Estadual/Municipal nº ________,
situado à ________________, adjudicatária vencedora do Pregão Presencial para Registro de Preços nº _____,
Processo Administrativo nº _____, neste ato representada pelo Sr (a). ______________, portador(es) do(s)
documento(s) de identidade nº ________, emitido(s) por ______, doravante denominada apenas CONTRATADA,
celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a
seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o fornecimento dos bens descritos na Autorização de Fornecimento de
Material- AFM nº ............../......... de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Instrumento
Convocatório, condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.
§1º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros
§ 2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
§ 3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
§ 4º Do fornecimento: as empresas devem acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, colocando a
data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que assina o documento,
aquela que não o fizer, serão convocadas através do Diário Oficial do MUNICÍPIO DE BREJÕES, à retirar a
referida Autorizações de Fornecimento na sede da Prefeitura dentro do prazo contratual, sob pena de receber
advertência;
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de entrega dos bens é o estipulado na <Autorização de Fornecimento de Material – AFM>, contado a
partir data de assinatura pela CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor constante da AFM nº
NÚMERO.
Parágrafo único. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
Unidade Gestora
02.03.01
02.05.01
02.06.01
02.07.01
02.09.01
02.10.01

Fonte
Recursos Ordinários
FUNDEB 40%
Educação 25%
Saúde 15%
SUS

Projeto/Atividade
2.005 / 2.014 / 2.011 / 2.012
2.019 / 2.026 / 2.051 / 2.050
2.052 / 2.049 / 2.027 / 2.028
2.030 / 2.031 / 2.036 / 2.040
2.057

Elemento de despesa

3.3.9.0.30.01
4.4.9.0.52.00

1.0. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal e de acordo com a
AFM de cada setor.
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
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§1º O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta corrente,
até 10 (décimo) dia do mês subsequente, a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada
pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado.
§2º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
§3º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
§4º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte da contratada.
§5º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação
do INPC do IBGE pro rata tempore.
§6º Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim entendidas
aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a
atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para
o pagamento, desde que não superior a trinta dias.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
§1º Os preços são fixos e irreajustáveis.
§2º A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93,
dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído
com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada
pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
§3º A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do Decreto Municipal 046/2014, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e
disponibilizando-o no site oficial.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas 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;
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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) oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede autorizada do fabricante,
identificando-a;
m) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução
completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
n) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total;

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10
(dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
condição indispensável para sua validade e eficácia

imprensa oficial,

CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO
A forma de fornecimento do presente contrato será a de aquisição parcelada pelo sistema de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei
Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não
eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
§1º O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo que,
esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei 10.520/02 e 8.666/93, com as
cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
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I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou ainda na
hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
§1º A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso,
sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais, e as previstas
na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta do
licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
As partes elegem o Foro da Cidade do Brejões, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Brejões-BA, ____ de ________ de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas

Testemunhas
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1. 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.
2. Unidade Interessada
Secretarias Municipais
3. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. 027/2021/SRP
4. Processo Administrativo: SEINFRA nº 05/2021
5. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
6. Objeto
Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de material elétrico: predial e iluminação pública, para
atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Brejões-BA, através do Sistema de Registro
de Preços, conforme especificações e condições constantes no Anexo I deste edital. Anexo I (Termo de
Referência), Anexo II (Modelo de Proposta de Preços), Anexo III (Minuta da Ata de Registro de Preços), Anexo IV
(Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor), Anexo V (Modelo de Declaração de Pleno
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação), Anexo VI (Modelo de Declaração de Micro Empresa
e Empresa de Pequeno Porte), Anexo VII (Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta),
Anexo VIII (Modelo de Declaração de Termo de Compromisso), Anexo IX (Minuta do Contrato).
FORNECIMENTO:
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMADAS EM FUNÇÃO DE POSSÍVEL NECESSIDADE, NÃO IMPLICANDO EM OBRIGAÇÃO DE SEREM
SOLICITADOS EM SUA TOTALIDADE.
7. Local e data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico - SRP:
INÍCIO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 16/06/2021-08:00 (Horário de Brasília)
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 01/07/2021-10:00 (Horário de Brasília)
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/07/2021-10:00 (Horário de Brasília)
DATA E A HORA DA DISPUTA: 01/07/2021-10:30 (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITACÕES-E / BANCO DO BRASIL: 878343
8. 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/).
8.1 A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Brejões site:
http://www.brejoes.ba.gov.br/, nos Atos Oficias – Edições do Diário oficial e no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Brejões-BA, na Homologação supracitada a empresa vencedora será convocada
para a formalização da assinatura do instrumento contratual.
8.2. A Licitante vencedora deverá fornecer um número de fax, para que possa receber as ordens de
fornecimento, devendo para tanto, após o seu recebimento, enviar fax para os telefones da Prefeitura
Municipal de Brejões nos números (75) 3654-2158/2140, acusando do recebimento das respectivas Ordens
de Fornecimento, colocando a data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da
pessoa que assina o documento.
PREÂMBULO
O Município de Brejões, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, através do Pregoeiro,
designado pelo Decreto nº. 05/2021 de 04 de janeiro de 2020 publicada no Diário oficial do Município, torna
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na
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modalidade Pregão Eletrônico SRP, do tipo Menor Preço Por Lote, para Contratação de empresa para
aquisição futura e eventual de material elétrico: predial e iluminação pública, para atender as necessidades das
Secretarias Municipais do município de Brejões-BA, através do Sistema de Registro de Preços, conforme
especificações e condições constantes no Anexo I deste edital. O procedimento licitatório observará 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.
I - OBJETO
1.1 - A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de
material elétrico: predial e iluminação pública, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do
município de Brejões-BA, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições
constantes no Anexo I deste edital.
1.2 - Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do
Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de Preço - Anexo II, o licitante
deverá obedecer a este último.
II - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 - 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.
2.2 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 no item “HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas neste edital.
2.4 Não poderão participar deste Pregão:
2.4.1
Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
2.4.2 Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal, previstos na
Lei Complementar nº. 101/00;
2.4.3
Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
2.4.4 Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art.
87, III, da Lei nº 8.666/93);
2.4.5 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade;
2.4.6
Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;
2.4.7
Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da
Constituição);
2.4.8 Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).
2.4.9
Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
2.5 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
III – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
3.1
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.
3.2 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.
3.3 Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não
Página 2 de 42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J7BUKOAKUSWQ+PVBOPE08A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Brejões

Quarta-feira
16 de Junho de 2021
75 - Ano - Nº 2734

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021/SRP

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.
3.4 Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao sistema até a
data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5 A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei
Complementar nº 123/06.
3.6 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.
IV - CREDENCIAMENTO
4.1 O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoese.com.br.
4.2 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.
4.3 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.
4.4 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.
4.5 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.
4.6 A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.
V - HABILITAÇÃO
5.1. 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).
5.1.1. 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.
5.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
5.2.1. 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;
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
5.2.2. 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).
5.2.2.1. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista da matriz e da filial.
5.2.2.2. 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.
5.2.2.3. 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).
5.2.2.4. 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);
5.2.2.5. 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 remanescentes, nos termos do item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
5.2.3. 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.
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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.
5.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da 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;
Obs. É faculdade da comissão de licitação ou do pregoeiro realizar diligências para verificar a fidedignidade dos
documentos apresentados pela licitante, conforme previsto no §3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93
5.2.5. 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.
d) Alvará de licença de funcionamento referente ao corrente exercício, expedido pelo município sede da empresa.
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5.2.5.1. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste
item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
5.2.6. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
5.2.7. 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.
5.2.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados
VI- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
6.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar, o ato convocatório do pregão. As impugnações só serão aceitas quando protocoladas no setor de
licitações desta Prefeitura.
6.2
Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação.
6.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do
certame.
6.4 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.
6.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
VII - PROPOSTA
7.1. 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).
7.2. O licitante PODERÁ, inserir as informações diretamente no sistema, de forma detalhada, descrevendo o bem
ofertado (poderá utilizar a expressão Conforme Edital).
7.3. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos lotes/item definidos no Anexo deste Edital.
7.4. 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.
7.5. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
7.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos.
7.7. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
7.8. 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.
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VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1. 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.
8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em
campo próprio do sistema eletrônico.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não assinar a
Ata ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
9.1.2. 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.
9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
9.2.1. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate
da Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que
ofereceu na sessão de lances.
9.2.2. O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado levando-se em consideração o
lance apresentado pelo licitante subsequente.
9.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos
termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADOS”.
9.3. Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou
equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”.
9.4. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos
termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
9.5. A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
9.6. 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.
X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
10.2. desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas
participarão da fase de lance.
XI - FORMULAÇÃO DE LANCES - MODO DE DISPUTA ADOTADO: ABERTO E FECHADO
11.1. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
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11.1.1. 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
11.1.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado
11.1.3. 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).
11.1.4. 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).
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. 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.
11.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º do decreto 10.024/2019, o sistema ordenará os lances
em ordem crescente de vantajosidade.
11.6. 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.
11.7. 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.
11.8. 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.
11.08.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
11.08.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
11.08.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
11.09. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
11.10. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema, que
disponibilizará campo próprio.
11.11. 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.
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11.12. O lance deverá ser ofertado pelo menor valor do lote.
11.13. 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.
11.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
11.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
11.16. 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.
11.17. 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.
11.17.1. 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.
11.17.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
11.18. Será declarado arrematante o que apresentar o menor preço por lote.
11.19. 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.
11.20. 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.
XII – DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
12.1. 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.
12.2. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão
será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no “chat”
do sítio www.licitacoes-e.com.br.
XIII - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
13.1. 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:
13.1.1. 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);
13.1.2. 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).
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13.1.3. 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).
13.2. 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).
13.3. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista no item
“NEGOCIAÇÃO”.
13.4. 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.
13.5. 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).
13.6. 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).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência:
14.1.1. Sucessivamente, aos bens:
14.1.1.1 Produzidos no País;
14.1.1.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
14.1.1.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País.
14.1.1.4. 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.
XV – NEGOCIAÇÃO
15.1. 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.
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
16.1. 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.
16.2. O critério de julgamento será o de Menor Preço Por Lote.
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16.3. Será desclassificada a proposta final que:
16.3.1 Contenha vícios ou ilegalidades;
16.3.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
16.3.3 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo obtido pela Administração previamente à Licitação;
16.3.4 Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
16.3.5 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes
para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
16.4. 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.
16.5. 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.
16.6. 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.
16.7. 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.
16.8. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta
do licitante mais bem classificado.
16.9. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante mais bem classificado.
XVII - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
17.1. 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).
17.2. 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).
17.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado.
17.4. 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
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Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas
físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o
faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
17.5. 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.
17.6. 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.
17.7. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista na Seção
“DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
17.8. 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.
XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
DE PREÇOS VENCEDORA
18.1. 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.
18.2. 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.
18.3. 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.
XIX – AMOSTRA
19.1. O Pregoeiro, a pedido do setor técnico da Secretaria Municipal de Administração, poderá solicitar ao licitante
classificado em primeiro lugar amostra dos produtos ofertados, que deverão ser encaminhados a Secretaria de
Administração, no horário de 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no prazo de 03 (três) dias
úteis, a partir da solicitação.
19.2. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos
e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data
de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e
modelo.
19.3. Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a
equipamentos e submetidos aos testes necessários.
19.4. Os demais licitantes serão notificados para, querendo, acompanhar a apresentação e análise das amostras
ofertadas pelo licitante vencedor.
19.5. Será rejeitada, mediante despacho fundamentado, a amostra que não atender às especificações descritas
neste edital.
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19.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e
modificações no produto apresentado.
19.7. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada por mais de uma vez ou não entregála no prazo estabelecido.
19.8. Se a amostra for aceita, do quantitativo total a ser entregue pelo licitante vencedor serão subtraídos os
produtos apresentados como amostra.
19.9. Se a amostra for rejeitada mais de uma vez, a Pregoeira examinará a proposta do licitante subsequente,
atentando-se para o disposto na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
19.10. Caso a proposta do licitante subsequente seja aceita e o licitante habilitado, a pregoeira solicitará, no prazo
estabelecido neste Edital, amostra dos produtos ofertados.
19.11. Após a homologação do certame, o licitante terá 30 (trinta) dias úteis retirar a amostra rejeitada no mesmo
endereço onde foi entregue. Após esse prazo, as amostras não retiradas serão descartadas.
XX - RECURSOS
20.1 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.
20.2 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.
20.2.1 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.
20.3 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.
20.4 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.
20.5 Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
20.5.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
20.5.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão;
20.5.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
20.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1 Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento
à autoridade superior para homologação.
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20.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
20.3 Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar a ata de
registro de preço ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
20.4 A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas no item
“REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
XXI - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
21.1 - Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços registrados deverão assinar a Ata de
Registro de Preços na Secretaria de Saúde, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da
publicação da adjudicação, podendo tal prazo ser prorrogado, por igual período, quando solicitado durante o seu
transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
21.2 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços e da Autorização de Fornecimento de Material – AFM, a
empresa deverá representar-se por:
a) sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do contrato social e suas
alterações que envolvam sua representação legal, ou;
b) procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de mandato, este
último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da contratação, quando não se tratar
de sócio autorizado através do contrato social.
21.3 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.
21.4 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso,
do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.
21.5 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos
que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
21.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
21.7 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá
providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da convocação,
certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, expedidas pela Secretaria da
Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar.
21.8 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do
prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.
XXII - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
22.1 - O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro
de Preços, não sendo admitida prorrogação, durante o qual, os licitantes que tenham seus preços registrados
poderão ser convidados a firmar as contratações, conforme dispõe o art. 15, § 3º, inciso III da Lei n.º 8.666/83.
22.2 - A cada 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, a
Administração poderá repetir o julgamento de preços, após convocação de todos os classificados, mediante aviso
publicado no Diário Oficial do Município.
XXIII- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTAMENTO
23.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
23.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do §1º do art. 12 do Decreto Municipal nº 046/2014, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro
de preços e disponibilizando-o no site oficial.
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23.3 A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o
preço que se tornou excessivo.
XXIV – PAGAMENTO
24.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
24.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por
parte da contratada.
24.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
24.4- A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para
pagamento do objeto desta licitação, mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do
Estado da Bahia, disponibilizado no endereço eletrônico www.sefaz.ba.gov.br, de acordo com o disposto no
Decreto Estadual nº. 9.265 de 14 de dezembro de 2004.
XXV - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
25.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto, ficando esclarecido que a
ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do objeto mencionado na Ata do Registro de Preços.
25.2 - Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo constante da AFM (Autorização para Fornecimento de
Material) e o recebimento e a conferência do material será efetuado pelas Unidades Administrativas solicitantes,
que, depois de verificados o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento
definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
25.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração,
no prazo máximo de 24 (vinte e qutro) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado.
XXVI - PENALIDADES
26.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento contratual sujeitará o
Contratado às sanções previstas nas leis que regem este edital.
26.2 - A inexecução, parcial ou total, da Autorização de Fornecimento de Material - AFM ensejará a suspensão ou
a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
26.3 - inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à
multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
26.4 - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
26.5 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXVII - RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO
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27.1 - Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente quando se tornarem
superiores aos praticados no mercado ou por razões de interesse público devidamente fundamentado.
27.2 - A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
27.3 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os incisos I a XII,
XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
27.4 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93 não cabe a
Contratado direito a qualquer indenização.
27.5 - O Registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Registro de Preço;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, decorrente do Registro de Preço, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
XXVIII - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.
XXIX - DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
29.2 - Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva responsabilidade da empresa
contratada.
29.3 - É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive a juntada posterior de
documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente
na data da apresentação da proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento,
mediante ato motivado do Pregoeiro.
29.4 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em
vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo
responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
29.5 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
29.6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
29.7 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Brejões,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
29.8 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, considerando
as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, bem como, dos Decreto nº 046 de 24/11/2014.
XXIX – ANEXOS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Termo de Referência
Modelo de proposta de preços;
Minuta de Ata de Registro de Preços
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
Modelo de Declaração de Termo de Compromisso
Minuta do Contrato
Brejões – BA, 15 de Junho de 2021.
Marcelo Gonçalves Lima
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição futura e eventual
de material elétrico: predial e iluminação pública, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do
município de Brejões-BA, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes no
Edital e Anexos deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção corretiva e preventiva
na elétrica dos prédios públicos e no parque de iluminação publica municipal da Sede, Zona Rural e Distrito
Serrana – Km 100, no ano de 2021.
2.2. Da Exceção à Reserva Obrigatória de 25% para MEI/ME/EPP
2.2.1. 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.
2.2.2. 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 as Secretarias Municipais que
possuem escassos recursos.
2.2.3. 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
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: Informar no Contrato
PROJETO/ATIVIDADE: Informar no Contrato
ELEMENTO DE DESPESA: Informar no Contrato
FONTE DE RECURSOS: Informar no Contrato
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.

1

A dotação deverá ser indicada pela Unidade Administrativa, na hipótese de Contratação. Segundo Orientação do TCU a licitação para o
SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha obrigatoriedade e dever de contratar. Licitações e contratos:
orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria̻Geral da
Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site www.tcu.gov.br.
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4. ITENS LICITADOS:
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

LOTE 01 - DISCRIMINAÇÃO
ADAPTADOR COM 3 PINOS PARA TOMADA
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO
BOCAL COM RABICHO PARA LÂMPADA
BOCAL DE LOUÇA E 27
BOCAL DE LOUÇA E 40
BOIA AUTOMATICA INFERIOR DE 20 A
BRAÇO PARA LUMINÁRIA 2 METROS CURVO GALVANIZADO A FOGO
33mm.
BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2,0X25,4X1000mm
BUCHA E ARRUELA ZINCADA PARA ELETRODUTO 1''
BUCHA E ARRUELA ZINCADA PARA ELETRODUTO 1.1/2''
CABO MULTIPLEX 16 mm² 3 x 1 alumínio
CABO MULTIPLEX 35 mm² 3 x 1 alumínio
CABO PP 2X2,5MM
CABO PP 2X4MM
CABO UNIPOLAR DE COBRE. ISOL. PVC - 450/750V (1,50MM²)
CABO UNIPOLAR DE COBRE. ISOL. PVC - 450/750V (2,50MM²)
CABO UNIPOLAR DE COBRE. ISOL. PVC - 450/750V (4,00MM²)
CABO UNIPOLAR DE COBRE. ISOL. PVC - 450/750V (6,00MM²)
CABO UNIPOLAR DE COBRE. ISOL. PVC - 450/750V (10,00MM²)
CABO UNIPOLAR DE COBRE. ISOL. PVC - 450/750V (16,00MM²)
CAIXA COM TOMADA 20 A E DISJUNTOR PARA AR CONDICIONADO
TRIFASICA
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 12 DISJUNTORES
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 2 DISJUNTORES
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 4 DISJUNTORES
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 6 DISJUNTORES
CAIXA PADRÃO COELBA - MONOFÁSICO
CAIXA PADRÃO COELBA - TRIFÁSICA
CAIXA PARA ATERRAMENTO
CAIXA PVC 4 X 2
CAIXA PVC 4 X 4
CAIXA SOBREPOR PARA 01 DISJUNTOR
CANALETA PARA FIO
CHAVE DE COMANDO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 60A
CHUVEIRO ELETRICO COM TUBO 127 V
CHUVEIRO ELETRICO COM TUBO 220 V
CINTO DE SEGURANÇA
CIRENE 127V PARA ESCOLAS
CONDUITE AMARELO 1/2 POLEGADAS
CONDUITE AMARELO 3/4 POLEGADAS
CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO
CONECTOR SINDAL DE 2 PONTAS, COM ENTRADA E SAÍDA PARA FIO
DE 4 MM, COM ENTRADA E SAÍDA
CURVA ELETRODUTO 180° DE 1 ''
CURVA ELETRODUTO 180° DE 1/4''
CURVA ELETRODUTO 90° DE 1''
CURVA ELETRODUTO 90° DE 1/4''
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 20A 5KA (220V/127V)
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 25A 5KA (220V/127V)

UNIDADE
UN
UN
UN
UN
UN
UN

QUANT MARCA

V.
V.
UNITÁRIO TOTAL
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

15
300
50
100
20
10

-

UN

50

-

R$ -

R$ -

UN
UN
UN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

300
50
50
200
100
100
100
1.000
1.000
1.000
1.000
200
200

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

UN

10

-

R$ -

R$ -

UN
UN.
UN.
UN.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M
M
UN

8
10
10
8
5
5
5
50
100
10
20
2
10
10
1
5
300
500
10

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

UN

600

-

R$ -

R$ -

UN
UN
UN
UN
UN
UN

40
40
40
40
20
20

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

-

-
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 32A 5KA (220V/127V)
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 40A 5KA (220V/127V)
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 50A 5KA (220V/127V)
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 100A (220V/127V)
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 25A 5KA (220V/127V)
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 32A 5KA (220V/127V)
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 40A 5KA (220V/127V)
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 50A 5KA (220V/127V)
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 63A 5KA (220V/127V)
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 15A
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 20A
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 25A
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 32A
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 40A
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 50A
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - DIN 63A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1''
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2''
FIO PARA TELEFONE - EXTENSÃO EXTERNA
FIO PARA TELEFONE - EXTENSÃO INTERNA
FIO PLASTCHUMBO 2.50MM²
CABO FLEXIVEL TORCIDO BRANCO 2X1,5 MM
CABO FLEXIVEL TORCIDO BRANCO 2X2,5 MM
FITA ISOLANTE 18mm X 20M
FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO COM 20M
FIXA-FIO PACOTE C/25 UNIDADES
GLOBO DE VIDRO
GLOBO PLÁSTICO PARA ILUMINAÇÃO DE JARDIM
HASTE DE ATERRAMENTO C/ 1,20M
INTERRUPTOR DE CORRENTE CONJUGADO COM UMA TOMADA E
DUAS TECLA INTERNA
INTERRUPTOR DE CORRENTE CONJUGADO COM UMA TOMADA E UMA
TECLA INTERNA
INTERRUPTOR DE CORRENTE DUAS TECLA SIMPLES INTERNA
INTERRUPTOR DE CORRENTE TRES TECLAS SIMPLES INTERNA
INTERRUPTOR DE CORRENTE UMA TECLA SIMPLES INTERNA
LAMPADA COMPACTA 36 W /220 V
LAMPADA COMPACTA 45 W /220 V E-40
LAMPADA COMPACTA 85 W /220 V E-40
LÂMPADA INCANDESCENTE HALOGÊNICA 42 W / 110 V
LÂMPADA INCANDESCENTE HALOGÊNICA 42 W / 220 V
LÂMPADA INCANDESCENTE HALOGÊNICA 72 W / 220 V
LÂMPADA INCANDESCENTE HALOGÊNICA 72 W /110 V
LÂMPADA LED BULBO DE 12 BIVOLT
LÂMPADA LED BULBO DE 15 BIVOLT
LÂMPADA LED BULBO DE 20 BIVOLT
LÂMPADA LED BULBO DE 30 BIVOLT
LÂMPADA LED BULBO DE 40 BIVOLT
LÂMPADA LED BULBO DE 70 BIVOLT E-40
LÂMPADA LED BULBO DE 50 BIVOLT E-27
LÂMPADA LED BULBO DE 50 BIVOLT E-40
LAMPADA METALICA 250W COLORIDA
LAMPADA METALICA 400W COLORIDA
LAMPADA MISTA 160W

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M
M
M
M
M
UN
UN
PC
UN
UN
UN

20
30
15
10
10
10
10
10
10
10
30
20
40
20
20
20
20
20
100
100
100
300
300
50
20
50
10
20
10

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

UN

50

-

R$ -

R$ -

UN

50

-

R$ -

R$ -

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

60
60
40
10
10
15
50
100
100
50
200
350
400
350
300
300
300
300
15
15
20

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

-
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R$
R$
R$
R$
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R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

LAMPADA MISTA 250W
LAMPADA MISTA 500W
LAMPADA VAPOR METALICA 150W E-40
LAMPADA VAPOR METALICA 250W E-40
LAMPADA VAPOR METALICA 400W E-40
LAMPADA VAPOR METALICA 70W E-27
LAMPADA VAPOR SODIO 150W E-40
LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40
LAMPADA VAPOR SODIO 400W E-40
LAMPADA VAPOR SODIO 70W E-27
LUMINARIA E-27 P/ BRAÇO 1M
LUMINARIA E-40 P/ BRAÇO 1M
LUMINARIA FECHADA 2M
LUMINARIA PUBLICA LED 150 W
LUMINARIA PUBLICA LED 100 W
LUMINARIA PUBLICA LED 50 W
LUMINÁRIA TIPO SPOT- DUPLA
LUMINÁRIA TIPO SPOT- SIMPLES
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA - EXTERNA. TAMANHO GRANDE
LUVA ELETRODUTO 1''
LUVA ELETRODUTO 1.1/2''
NIPEL COM ROSCA PARA ELETRODUTO 1''
NIPEL COM ROSCA PARA ELETRODUTO 1 . 1/2''
NÚCLEO PARA LUMINARIA 3 PETALAS
PARAFUSO PARA RACK 12" PADRÃO COELBA
PINO FEMEA 2P T20 A
PINO MACHO 2P T20 A
PLAFON COM BOCAL DE LOUÇA
PROJETOR LED - 100 W - LUZ BRANCA
PROJETOR LED - 50 W - LUZ BRANCA
PROJETOR LED - 30 W - LUZ BRANCA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR. BARR. TRIF.,
DISJUNTOR GERAL, COMPACTO - DIN. CAPACIDADE 18 DISJ, UNIP - IN
BARR. 80A
RACK C/ 1 ROLDANA DE LOUÇA
RACK COM DUAS ROLDANAS DE LOUÇA
REATOR 150W MULTIVAPOR SODIO/METAL220V
REATOR 250W MULTIVAPOR SODIO/METAL.220V
REATOR 400W MULTIVAPOR SODIO/METAL.220V
REATOR 70W MULTIVAPOR SODIO/METAL 220V
REDUTOR PARA LÂMPADA DE E 27 P/ E40
REDUTOR PARA LÂMPADA DE E 40 P/ E27
REFLETOR DE ALUMINIO P/ LÂMPADA V.M 400 W / 220 V
REGULADOR DE NÍVEL DE ÁGUA SUPERIOR E INFERIOR TIPO BOIA
RELÉ FOTO ELÉTRICO MAGNÉTICO NF SENSOR CERÂMICA SDS 220 V
RELÉ FOTO ELÉTRICO 110 V
RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 127V - LORENZETE
RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 220V - LORENZETE
TAMPA CEGA 4 X 2
TAMPA CEGA 4 X 4
TAMPA CEGA COM FURO P/ ANTENA 4X2
TOMADA PARA CAIXA DE CANALETA
TOMADA EXTERNA DUPLA 2p+t
TOMADA INTERNA DUPLA DE 2p + T 10A

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

20
30
20
40
50
120
30
30
30
100
400
200
50
50
30
50
20
20
20
30
30
30
30
9
300
20
20
50
80
60
60

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

UN

1

-

R$ -

R$ -

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

6
6
10
20
20
20
20
20
20
3
450
200
30
30
20
10
10
30
20
50

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

-
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152
153
154
155
156
157

TOMADA INTERNA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A
TOMADA INTERNA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A
TOMADA P/ TELEFONE DE EMBUTIR C/ ADPTADOR
TOMADA P/ TELEFONE EXTERNA C/ ADPTADOR
TOMADA UNIVERSAL EXTERNA
TRANSFORMADOR BIVOLT DE 1.500 W
VALOR TOTAL DO LOTE 01 >>>

ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

LOTE 02 - DISCRIMINAÇÃO
ABRAÇADEIRA GALVANIZADA P/ POSTES
ABRAÇADEIRA P/ CONDULETE DE 3/4
ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA 3/4
CAIXA P/ CONDULETE 3/4
CONDULETE DE 3/4
DISJUNTOR DPS 20Ka - 40Ka
DISJUNTOR DR BIPOLAR 2P 40a Ddr
DISJUNTOR DR BIPOLAR 2P 70a Ddr
DISJUNTOR MONO 40a Ddr
DISJUNTOR TRIPOLAR 63a Ddr
LUMINARIA LED DE 300W COB (CHIPS TECNOLOGICO)
PARAFUSSO P/ ABRAÇADEIRA
TOMADA PARA CONDULETE 3/4
ABRAÇADEIRA GALVANIZADA P/ POSTES
VALOR TOTAL DO LOTE 02 >>>

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UNIDADE
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M
M
M
UN

80
80
10
10
20
1

-

QUANT MARCA
50
50
50
50
60
30
10
10
5
5
50
60
50
50

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$ -

4.2. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100% (cem por cento) das quantidades
estimadas neste Termo de Referência.
4.3 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos produtos
ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta definitiva.
4.3.1 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
4. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
4.1. Menor preço por lote.
5. DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA
5.1. O início do fornecimento dos produtos se dará após a entrega da Autorização de Fornecimento à contratada.
5.2. O prazo de entrega será de até 07 (sete) dias corridos, a contar da AFM - Autorização de Fornecimento de
Material pelo fornecedor.
5.3. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou conflitante com
quaisquer especificações prescritas no item 3, deste Termo de Referência.
5.4. Os itens deverão ser entregues nos locais indicados na AFM - Autorização de Fornecimento de Material, sendo
que todas as despesas de entrega serão de responsabilidade do fornecedor.
6. DA AMOSTRA
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6.1. O Pregoeiro, a pedido do setor técnico da Secretaria Municipal de Administração, poderá solicitar ao licitante
classificado em primeiro lugar amostra dos produtos ofertados, que deverão ser encaminhados a Secretaria
Municipal de Administração, no horário de 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no prazo de 02
(dois) dias úteis, a partir da solicitação.
6.2. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e
manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de
fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e
modelo.
6.3. Os demais licitantes serão notificados para, querendo, acompanhar a apresentação e análise das amostras
ofertadas pelo licitante vencedor.
6.4. Será rejeitada, mediante despacho fundamentado, a amostra que não atender às especificações descritas
neste edital.
6.5. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada por mais de uma vez ou não entregá-la
no prazo estabelecido.
6.6. Se a amostra for aceita, do quantitativo total a ser entregue pelo licitante vencedor serão subtraídos os
produtos apresentados como amostra.
6.7. Se a amostra for rejeitada mais de uma vez, a Pregoeira examinará a proposta do licitante subsequente,
atentando-se para o disposto na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
6.8. Caso a proposta do licitante subsequente seja aceita e o licitante habilitado, a pregoeira solicitará, no prazo
estabelecido neste Edital, amostra dos produtos ofertados.
6.9. Após a homologação do certame, o licitante terá 30 (trinta) dias úteis retirar a amostra rejeitada no mesmo
endereço onde foi entregue. Após esse prazo, as amostras não retiradas serão descartadas.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
8.1 O contratado obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas 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;
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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;
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

Página 23 de 42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J7BUKOAKUSWQ+PVBOPE08A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Junho de 2021
96 - Ano - Nº 2734

Brejões

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021/SRP

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:
11.2.1 Advertência por escrito;
11.2.2 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;
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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
12.1. Forma e prazo de entrega:
12.2 Os bens deverão ser entregues parcelado, de acordo a necessidade da Secretaria.
12.3 O prazo para entrega do produto será contado a partir do recebimento da nota de empenho\ordem de
fornecimento.
12.4. O prazo de entrega será de 07 (sete) dias corridos, a contar da AFM - Autorização de Fornecimento de
Material pelo fornecedor.
12.5. Caso o produto entregue não corresponda às exigências deste Município, a empresa arcará com os custos
de incineração ou de coleta, sendo responsável pela substituição integral dos mesmos, arcando com os custos
de frete e seguro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da notificação do Município.
12.6 No momento da entrega, o prazo de validade do produto não poderá ter transcorrido mais de 30% (trinta
por cento);
12.7 Incluir na nota fiscal: os números dos lotes, as quantidades por lote, suas fabricações, validades, números
de empenho, além do nome e endereço do local de entrega.
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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://certidoesapf.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 em empresas fornecedoras da região.
15.2. O Setor Responsável pela cotação, foi a Secretaria Municipal de Administração, que o fez através do Setor
de Compras.
Marcelo Gonçalves Lima
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021/SRP
A
Prefeitura Municipal de Brejões
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021/SRP
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 027/2021/SRP, 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:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
VALOR
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
FORMA
QUANTIDADE
2
UNITÁRIO

...

VALOR
3
TOTAL

[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
027/2021/SRP.
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.
4
O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta.
3
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ANEXO III – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Aos .... dias ...... do mês de .................. do ano de ........................, presente de um lado a Secretaria Municipal de
Administração, Estado da Bahia, por intermédio do (a) ..............................., neste ato representada pelo(a)
Senhor(a)..............................,
doravante
denominado
Contratante,
e
do
outro
as
empresas
......................................................, representadas pelo seus representantes legais, Senhor (a)............................,
com sede na ......................................, inscritas no CNPJ/MF sob o número ..................., simplesmente
denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão
exarada no Processo Administrativo SEINFRA nº 05/2021 e homologada às fls. .........., referente ao Pregão
Eletrônico nº 027/2021/SRP, para Registro de Preços, nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 8.666/93
e do Decreto Municipal Nº 046/2014 e legislação pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico SRP nº 027/2021/SRP,
conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de
execução e a estimativa das quantidades a serem adquiridos pela Administração, na medida das suas
necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as
contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do
Anexo III deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da
Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata
de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco
por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações
Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material - AFM.
3. DO PREÇO
3.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no anexo único da Ata.
3.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais,
administração, lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou
necessária, não especificada neste Edital.
3.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
assinatura da Ata de Registro de Preços.
4.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela
“Administração”.
4.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de
alteração das alíquotas dos já existentes.
4.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de Administração
desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos
fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
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4.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
6. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
6.2 A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93, dependerá
de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
6.3 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do §1º do art. 12 do Decreto Municipal 046/2014, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro
de preços e disponibilizando-o no site oficial.
7. DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dia de expediente na Prefeitura. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o
primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o
julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do
Município.
8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior ao 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por
parte da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá 30 dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado,
imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será
considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a serem firmadas
entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento de Material AFM, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
9.2 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos
bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
9.3 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e
condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto ao preço.
9.4 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que
o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município,
observadas as condições do Edital e os preços registrados dos demais Fornecedores.
9.5 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista
para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.6 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem
esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste
instrumento no Diário Oficial do Município.
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10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
10.1 O FORNECEDOR, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas 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) oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede autorizada do
fabricante, identificando-a;
m) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução
completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
n) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total;
11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)

fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b)
realizar o pagamento pela execução do contrato;
c)
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia
12. DA ENTREGA
12.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na AFM e recebidos por servidor responsável
designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a conferência.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos
os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de
material em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
12.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade
da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
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12.3 - Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos efetivamente entregues, o
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências cabíveis.
12.4 - O prazo de entrega do material será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura da AFM
pelo Fornecedor.
12.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na Nota
Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
12.6 - O prazo estabelecido no item 10.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração.
12.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
13. DAS PENALIDADES
13.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às
sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
13.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de Material - AFM,
ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
13.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a
Autorização para Fornecimento de Material - AFM, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo dia.
13.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
13.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
13.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser
cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
13.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
13.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de
atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município
ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao
Município no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a sua ocorrência.
13.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para
execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
14. DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1 - Constituem motivo de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93.
14.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a
condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
14.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.º
8.666/93.
14.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei
n.º 8.666/93.
15. DA COBRANÇA JUDICIAL
15.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
16. DA FISCALIZAÇÃO
16.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela

Página 32 de 42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J7BUKOAKUSWQ+PVBOPE08A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Brejões

Quarta-feira
16 de Junho de 2021
105 - Ano - Nº 2734

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021/SRP

16.2 - Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a SSA para adoção das
providências cabíveis.
16.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da
total responsabilidade na execução deste fornecimento.
17. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
17.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento do material, objeto deste instrumento na conformidade do
constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos
os fins e efeitos legais.
18.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente instrumento.
19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
19.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
19.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para
Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
19.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
19.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
19.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da
publicação.
19.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que
comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento
convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
19.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Fornecimento dos
produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
19.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens
constantes do Registro de Preços.
20. DO FORO
20.1. Fica eleito o foro da comarca de Brejões, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela
presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
Brejões, ... de ................ de 2021.
Assinaturas:
CONTRATANTE

FORNECEDOR
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número
027/2021/SRP

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
027/2021/SRP

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
027/2021/SRP

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
027/2021/SRP

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.
2.
3.
4.
5.
6.

a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação antes da adjudicação do objeto;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da
abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 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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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número
027/2021/SRP

ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa _______________________________________(razão social)
inscrita no CNPJ:____________________________ se compromete a entregar os materiais, nas quantidade
solicitadas no MUNICÍPIO DE BREJÕES, nos locais determinados, em até 07 (sete) dias corridos após o
recebimento da Ordem de Fornecimento emitida

____________________ _____de __________________ de 2021

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

Página 38 de 42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J7BUKOAKUSWQ+PVBOPE08A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Junho de 2021
111 - Ano - Nº 2734

Brejões

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021/SRP

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO
O Município de Brejões-BA, Estado da Bahia , por intermédio da Secretaria de Saúde, CNPJ nº ___________,
situada à ________________, neste ato representada pelo seu titular _________, doravante denominado
CONTRATANTE, e a Empresa _____________ CNPJ nº______, Inscrição Estadual/Municipal nº ________,
situado à ________________, adjudicatária vencedora do Pregão Presencial para Registro de Preços nº _____,
Processo Administrativo nº _____, neste ato representada pelo Sr (a). ______________, portador(es) do(s)
documento(s) de identidade nº ________, emitido(s) por ______, doravante denominada apenas CONTRATADA,
celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a
seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o fornecimento dos bens descritos na Autorização de Fornecimento de
Material- AFM nº ............../......... de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Instrumento
Convocatório, condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.
§1º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros
§ 2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
§ 3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
§ 4º Do fornecimento: as empresas devem acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, colocando a
data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que assina o documento,
aquela que não o fizer, serão convocadas através do Diário Oficial do MUNICÍPIO DE BREJÕES, à retirar a
referida Autorizações de Fornecimento na sede da Prefeitura dentro do prazo contratual, sob pena de receber
advertência;
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de entrega dos bens é o estipulado na <Autorização de Fornecimento de Material – AFM>, contado a
partir data de assinatura pela CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor constante da AFM nº
NÚMERO.
Parágrafo único. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
Unidade Gestora
02.03.01
02.05.01
02.06.01
02.07.01
02.09.01
02.10.01

Fonte
Recursos Ordinários
FUNDEB 40%
Educação 25%
Saúde 15%
SUS

Projeto/Atividade
2.005 / 2.014 / 2.011 / 2.012
2.019 / 2.026 / 2.051 / 2.050
2.052 / 2.049 / 2.027 / 2.028
2.030 / 2.031 / 2.036 / 2.040
2.057

Elemento de despesa

3.3.9.0.30.01
4.4.9.0.52.00

1.0. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal e de acordo com a
AFM de cada setor.
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
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§1º O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta corrente,
até 10 (décimo) dia do mês subsequente, a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada
pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado.
§2º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
§3º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
§4º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte da contratada.
§5º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação
do INPC do IBGE pro rata tempore.
§6º Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim entendidas
aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a
atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para
o pagamento, desde que não superior a trinta dias.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
§1º Os preços são fixos e irreajustáveis.
§2º A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93,
dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído
com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada
pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
§3º A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do Decreto Municipal 046/2014, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e
disponibilizando-o no site oficial.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas 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;
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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) oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede autorizada do fabricante,
identificando-a;
m) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução
completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
n) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total;

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10
(dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
condição indispensável para sua validade e eficácia

imprensa oficial,

CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO
A forma de fornecimento do presente contrato será a de aquisição parcelada pelo sistema de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei
Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não
eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
§1º O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo que,
esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei 10.520/02 e 8.666/93, com as
cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
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I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou ainda na
hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
§1º A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso,
sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais, e as previstas
na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta do
licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
As partes elegem o Foro da Cidade do Brejões, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Brejões-BA, ____ de ________ de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas

Testemunhas
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 016-2021-SAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: SAS Nº 023/2021
PROCESSO DE DISPENSA: Nº 035/2021-SAS
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 016/2021-SAS
Objeto: O objeto do presente Processo de Dispensa é a locação do imóvel residencial situado na
Rua do Transformador, n°33, Brejões – BA, CEP: 45.325-000, para alojamento da família da
carente, Srª JOSEANE QUEIROZ ALVEZ, no período de 06 (seis) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 900,00 (Novecentos Reais).
Vigência: 06 (seis) meses.
UNIDADE: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO EVENTUAIS - BE
3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Data da assinatura: 01 de Junho de 2021.
Contratado: JADSON OLIVEIRA SOARES PEREIRA.
Endereço: Rua Japão, n° 349, Casa, Nova Itarana – BA, CEP: 45.390-000.
CPF: 038.530.437-47
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJÕES.
CNPJ: 13.936.686/0001-79
Assina p/ Contratante: GILMARA BARBOSA SANTOS.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 017-2021-SAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: SAS Nº 025/2021
PROCESSO DE DISPENSA: Nº 036/2021-SAS
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2021-SAS
Objeto: O objeto do presente Processo de Dispensa é a locação do imóvel residencial situado na
Rua do Café, s/n, Distrito Serrana, Brejões – BA, CEP: 45.325-000, para alojamento da família da
carente, Srª VALDINÉIA SANTOS DOS SANTOS, no período de 06 (seis) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 900,00 (Novecentos Reais).
Vigência: 06 (seis) meses.
UNIDADE: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO EVENTUAIS - BE
3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Data da assinatura: 01 de Junho de 2021.
Contratado: REINALDO PEREIRA DOS SANTOS.
Endereço: Rua da Oficina, s/n, Casa, Distrito Serrana, Brejões – BA, CEP: 45.325-000.
CPF: 049.744.985-41
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJÕES.
CNPJ: 13.936.686/0001-79
Assina p/ Contratante: GILMARA BARBOSA SANTOS.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 018-2021-SAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: SAS Nº 024/2021
PROCESSO DE DISPENSA: Nº 037/2021-SAS
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 018/2021-SAS
Objeto: O objeto do presente Processo de Dispensa é a locação do imóvel residencial situado na
Rua Ananias Silva, n° 24, Centro, Brejões – BA, CEP: 45.325-000, para alojamento da família da
carente, Srª NOÉLIA DE JESUS, no período de 06 (seis) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 900,00 (Novecentos Reais).
Vigência: 06 (seis) meses.
UNIDADE: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO EVENTUAIS - BE
3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Data da assinatura: 01 de Junho de 2021.
Contratado: JUCIENE SANTOS SOBRINHO.
Endereço: Rua Teixeira de Freitas, n° 24, Casa, Centro, Brejões – BA, CEP: 45.325-000.
CPF: 907.370.325-53
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJÕES.
CNPJ: 13.936.686/0001-79
Assina p/ Contratante: GILMARA BARBOSA SANTOS.
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O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÕES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J/MF
sob o n. 31.094.990/0001-06, com sede na Rua Góes Calmon, nº 32, Centro, Brejões–BA, CEP 45.325-000, representado,
neste ato, pela Gestora, Srª. Luana Batista de Almeida da Silva, adiante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a
Empresa FAGNER BARBOSA AZEVEDO ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.170.643/0001-95, estabelecida a Rua Das
Flores, s/n, Faustino, Iaçu-BA, CEP: 46.860-000, representada, neste ato, por Fagner Barbosa Azevedo, inscrito no CPF
sob nº 012.659.985-82, RG nº 1152896075 SSP/BA, doravante designada CONTRATADA, vencedora do Pregão
Eletrônico n.º 014/2021, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo sob as seguintes cláusulas e condições a seguir:
Objeto do contrato: Contratação de empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação
escolar dos alunos das escolas da zona urbana e zona rural da rede municipal de educação no ano de 2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA - BASE LEGAL
O presente termo aditivo tem como fundamento legal para recomposição de preços a Cláusula Décima Primeira – da
Recomposição de Preços do Contrato Original e o artigo 37º, XXI da Constituição Federal, respaldando o direito de
contratação do fornecimento hora mencionado, observado os preceitos contidos na Lei nº 8666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
Altera-se a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, devido a necessidade de recomposição dos preços unitários dos itens
abaixo informados na planilha, motivado pela impossibilidade de manter os preços contratados, em virtude de suposto
aumento do custo de aquisição das mercadorias.
LOTE
ITEM

1

2

3

4

LOTE 03 SECOS - DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO EM PÓ, Produto a base
de açúcar, leite em pó integral, cacau em
pó, maltodextrina, complexo vitamínico, sal
e lecitina de soja, e outros ingredientes
permitidos pela legislação. Fardo com 20
unidades de 400 gramas. Com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido,
atender as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. Ver amostra
AÇÚCAR, Açúcar cristal de origem vegetal,
constituído de sacarose de cana-de-açúcar.
Fardo com 30 pacotes contendo
embalagem individual de 01 kg. Contendo
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Ver
amostra
ARROZ PARBOILIZADO, Classe longo
fino, tipo 1. Fardo com 30 pacotes
contendo embalagem individual de 01 kg,
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, e atenderas Normas e
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Ver
amostra
BISCOITO
SALGADO,
Tipo
Cream
Cracker, a base de farinha de trigo, amido
de milho, sal refinado, gordura vegetal, leite
(ou soro) e outros ingredientes, desde que
permitidos pela legislação e mencionados. O
produto não deverá conter soja nem
quaisquer substancias corantes artificiais.
Características organolépticas: - Aspecto:
massa torrada - Cor: própria - Odor: próprio
- sabor: próprio - textura: crocante/macia
Validade: mínima de 08 meses Prazo de
fabricação: não poderá ter data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco)
dias da data de entrega. Caixa contendo 20
pacotes com embalagem dupla de 400
gramas, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e Resoluções vigentes da

MÊS 09-2020

MÊS 04-2021

03/2021

05/2021

05/2021

UNIDADE

PREÇO DE
CUSTO
ANTERIOR

PREÇO DE
CUSTO
ATUAL

PREÇO
LICITADO

AUMENTO
%

PEDIDO DE
REVISÃO

FARDO

R$ 35,90

R$ 49,80

R$ 25,00

38,7 %

R$ 34,67

R$ 68,00

R$ 89,99

R$ 88,00

32,3 %

R$ 116,42

FARDO

R$ 94,00

R$ 120,00

R$ 129,00

27,6 %

R$ 164,60

CAIXA

R$ 44,56

R$ 54,59

R$ 55,00

22,5 %

R$ 67,37

FARDO
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5

6

7

8

10

ANVISA/MS. Não permitido o uso de
corantes (Resolução -CNNPA nº 12 de
1978). Ver amostra
EXTRATO
DE
TOMATE,
Produto
concentrado. A base de tomate e açúcar
(máximo de 1%)e sal (máximo de 5%).
Caixa com 24 unidades (Tetra Pack) de
0,340g com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Ver amostra
FEIJÃO CARIOQUINHA, Produto de 1ª
qualidade, extra, constituído de no mínimo
90% de grãos na cor característica à
variedade correspondente, de tamanho e
formato naturais, maduros, limpos, secos e
isentos de impurezas. Deverá estar isento
de pragas e atender as normas e
legislações sanitárias. Fardo com 30 kg
contendo embalagem individual de 01 kg,
devendo apresentar na embalagem a
identificação do fornecedor e telefone, nome
do produto, peso, prazo de validade,
informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária municipal, estadual ou federal. Ver
amostra
FLOCOS A BASE DE MILHO, Tipo flocão,
pré-cozido
tradicional
obtido
do
processamento tecnológico adequado, de
grãos de milho, sadios, limpos, germinados,
pré-cozido e seco por processo adequado,
com aspecto, cor, odor e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitos e larvas, bem
como de umidades, fermentações ou ranço,
embalado em saco de papel impermeável,
Fardo contendo 20 pacotes com
embalagens de 500 gramas. Rotulagem
contendo no mínimo, nome do fabricante e
do produto, CNPJ do fabricante, número do
lote, data de fabricação e data ou prazo de
validade. Ver amostra
LEITE EM PÓ INTEGRAL,Características:
a) Organolépticas Aspecto - pó uniforme
sem grânulos Cor - branco amarelada Odor
e sabor - agradável, não rançoso,
semelhante ao do leite fluido b) Físico químicas Proteína - mínimo 26 % Gordura mínimo 26 % Umidade - Máximo 3,5 %
Acidez em sólidos não gordurosos - Máximo
18 % Solubilidade - mínimo 98 % Amido ausência Soro - ausência c) Microbiológicas
Salmonela em 25 g - ausência Coliformes a
45º c - Máximo 10/g Staphylococcus
coagulasse ( + ) - Máximo 10 (2)/g Bacilos
cerens - Máximo 5 x 10 (3)/g e)
Microscópicas Sujidades, larvas e parasitas
- ausência. Validade - 12 meses. Saco de
poliéster
aluminizado,
rotulado,
hermeticamente
fechado
por
termos
soldagem, contendo. Fardo contendo 50
pacotes de 200 gramas do produto. A
embalagem primaria do produto deverá ser
de material resistente com comprovada taxa
de permeabilidade ao vapor de água - TPVA
máxima individual de 0,77g água/m(2)/dc a
38ºC 90% UR em ensaio de caracterização
com, no mínimo, quatro corpo-de-prova do
material da embalagem. Ver amostra
PÃO DE FORMA, Produto pesando
aproximadamente 500 gramas cada
pacote,
embalagem
individual
apropriada. Composição da massa: farinha
de trigo, sal, água, açúcar, fermento
biológico, gordura vegetal, com dados de

CAIXA

R$ 32,90

R$ 39,40

R$ 34,00

19,7 %

R$ 40,70

R$ 135,00

R$ 175,00

R$ 160,00

29,6 %

R$ 207,36

FARDO

R$ 20,93

R$ 26,00

R$ 25,00

24,2 %

R$ 31,05

FARDO

R$ 214,00

R$ 229,50

R$ 245,00

7,2 %

R$ 262,60

PACOTE

R$ 2,49

R$ 3,25

R$ 2,55

30,5 %

R$ 3,33

FARDO
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identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS. Ver amostra
MEDIA

23,23 %

CLÁUSULA TERCEIRA
O presente Termo Aditivo ficará fazendo parte integrante do contrato original a partir desta data, permanecendo inalteradas
as demais Cláusulas do Contrato supra citado.
E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam os
efeitos legais.
Brejões-Ba, 01 de Junho de 2021.
Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeitura Municipal de Brejões
CONTRATANTE

Fagner Barbosa Azevedo
CPF nº 012.659.985-82, RG nº 1152896075 SSP/BA
FAGNER BARBOSA AZEVEDO ME
CNPJ nº 08.170.643/0001-95
CONTRATADA

Testemunhas:
____________________________________
Nome.:

____________________________________
Nome.:
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
012/2021/SRP
Pregão Eletrônico Nº 012/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SECADM nº 15/2021
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 012/2021/SRP
Objeto: Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de tecidos para atender as
necessidades das Secretarias Municipais do município de Brejões-BA, através do Sistema de
Registro de Preços.
VALOR GLOBAL: R$ 57.200,00 (CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS).
Vigência: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 12 de Abril de 2021.
Contratado: WB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA.
Endereço: Rua Moreira Coelho, nº 127, sala 14, Centro, Amargosa- BA, CEP: 45.300-000.
Assina p/ Contratada: Gileno Jose Cruz Oliveira.
CNPJ nº 26.624.118/0001-84
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES.
CNPJ: 14.197.768/0001-01
Assina p/ Contratante: Alessandro Rodrigues Brandão Correia.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
015/2021/SRP
Pregão Eletrônico Nº 015/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SECADM nº 16/2021
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 015/2021/SRP
Objeto: Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de material de expediente
para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Brejões-BA, através
do Sistema de Registro de Preços.
VALOR GLOBAL: R$ 495.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS).
Vigência: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 12 de Abril de 2021.
Contratado: WB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA.
Endereço: Rua Moreira Coelho, nº 127, sala 14, Centro, Amargosa- BA, CEP: 45.300-000.
Assina p/ Contratada: Gileno Jose Cruz Oliveira.
CNPJ nº 26.624.118/0001-84
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES.
CNPJ: 14.197.768/0001-01
Assina p/ Contratante: Alessandro Rodrigues Brandão Correia.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
021/2021/SRP
Pregão Eletrônico Nº 021/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SECADM nº 21/2021
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 021/2021/SRP
Objeto: Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de gêneros alimentícios dos
tipos: frios e pães, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de
Brejões-BA, através do Sistema de Registro de Preços.
VALOR LOTE 01: R$ 120.999,70 (CENTO E VINTE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E
NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS).
VALOR LOTE 03: R$ 33.500,00 (TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)
Vigência: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 15 de Junho de 2021.
Contratado: LAERCIO DE ALMEIDA OLIVEIRA 98453017549.
Endereço: Praça Amozinho, nº 20, Loja, Centro, Brejões – BA, CEP: 45.325-000.
Assina p/ Contratada: Laercio De Almeida Oliveira.
CNPJ nº 31.976.441/0001-57
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES.
CNPJ: 14.197.768/0001-01
Assina p/ Contratante: Alessandro Rodrigues Brandão Correia.

Pregão Eletrônico Nº 021/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SECADM nº 21/2021
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 021/2021/SRP
Objeto: Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de gêneros alimentícios do
tipo secos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de BrejõesBA, através do Sistema de Registro de Preços.
VALOR LOTE 04: R$ 279.800,00 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS
REAIS).
Data da assinatura: 15 de Junho de 2021.
Contratado: RL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Endereço: Praça Manoel Vitorino, nº 206, Térreo, Centro, Brejões – BA, CEP: 45.325-000.
Assina p/ Contratada: Raimundo Dos Santos e Santos.
CNPJ nº 31.360.807/0001-69
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES.
CNPJ: 14.197.768/0001-01
Assina p/ Contratante: Alessandro Rodrigues Brandão Correia.
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Pregão Eletrônico Nº 021/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SECADM nº 21/2021
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 021/2021/SRP
Objeto: Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de gêneros alimentícios dos
tipos: frutas e legumes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município
de Brejões-BA, através do Sistema de Registro de Preços.
VALOR LOTE 02: R$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
Vigência: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 15 de Junho de 2021.
Contratado: VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS.
Endereço: Rua Dilton Moraes Fernandes Junior, S/N, Loteamento Jardim Novo Horizonte Jaguaquara/BA, CEP 45.345-000.
Assina p/ Contratada: Valdemir Xavier Dos Santos.
CNPJ nº 33.972.062/0001-14
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES.
CNPJ: 14.197.768/0001-01
Assina p/ Contratante: Alessandro Rodrigues Brandão Correia.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
022/2021/SRP
Pregão Eletrônico Nº 022/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SAS Nº 014/2021
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 022/2021/SRP
Objeto: Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de cestas básicas, que serão
destinadas às famílias deste município, as quais, comprovadamente se encontram em situação
de vulnerabilidade social, de acordo com o que preceitua a Lei Municipal nº 841/2010, através
do Sistema de Registro de Preços.
VALOR LOTE 01: R$ 409.500,00 (QUATROCENTOS E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS).
VALOR LOTE 03: R$ 47.760,00 (QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS E SESSENTA
REAIS)
Vigência: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 15 de Junho de 2021.
Contratado: AIACK DOS SANTOS LOPES.
Endereço: Rua Silvio Eiraldo Silva, 232, Palmeira, Jaguaquara-BA, CEP: 45.345-000.
Assina p/ Contratada: Aiack dos Santos Lopes.
CNPJ nº 22.052.064/0001-79
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CNPJ: 13.936.686/0001-79
Assina p/ Contratante: Gilmara Barbosa dos Santos.
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