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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA, Estado da Bahia,
torna público aos interessados, por intermédio de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelas Portarias n.º
001/2017 e 008/2018, que fará realizar no dia 03 de março
de 2020, às 10h:30min (horário local), na Sala da Divisão
de Licitações, situada na Prç. João Gonçalves de Queiroz,
S/N, 2º andar, Centro, em Arataca – Bahia, licitação sob a
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE, objetivando a AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. Está
licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Municipal nº 130/2007, Lei
Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente na Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações e nas condições deste
Edital.

1. OBJETO
1.1.
Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, conforme
especificações no Termo de Referência - anexo I.
1.2.
As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, ao fornecimento dos
produtos constantes de um ou mais lotes, do Anexo I.
1.3.
Ao se candidatar ao fornecimento de determinado lote, a empresa obriga-se, sob pena de
desclassificação, a fornecer todos os itens dele.
1.4.
A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na Minuta do
Contrato de Fornecimento, Anexo V deste Edital.
2. FUNDAMENTO LEGAL
2.1.
A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal n.º 10.520, de 17
de julho de 2002, a Lei nº 8.666/93. E demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições
e anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos
preceitos de Direito Privado.
2.2.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
2.3.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento de Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar de certame.
3. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar do certame os interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de
habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.
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3.2.
Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de
participar e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II
e III do art. 186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal 8.666/93.
3.3.
É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei 8.666/93.
3.4.
Os interessados poderão obter o edital na Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º andar, Centro, em
Arataca – Bahia. Outras informações sobre a licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio pelo
portal. http://www.arataca.ba.gov.br/diarioOficial.
4. CREDENCIAMENTO
4.1.
Reputa-se credenciada junto ao pregoeiro a pessoa física regularmente designada para representar a
licitante no processo licitatório.
4.2.
O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos
administradores.
4.3.
O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo II, devendo
ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.
4.4.
Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação
4.5.
Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo pregoeiro.
4.6.
A ausência do credenciado, importará a imediata impossibilidade de participação da licitante por ele
representada, pois a presença física do representante legal da empresa é obrigatória.
4.7.
Iniciada a sessão pública do Pregão, não caberá desistência da proposta.
4.8.
A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante
por ele representada, salvo autorização expressa pelo senhor Pregoeiro.
4.9.
A Credencial deverá ser apresentada, em original, com papel timbrado do licitante, preferencialmente,
de acordo com o modelo Anexo II, com identificação do mandatário (nome, número da cédula de identidade e
do C.P.F.), além da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório.
4.10. Para os licitantes de pessoa física deverão apresentar para credenciamento cópia de documento de
identificação com foto e RG.
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1.
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação Anexo III deste Edital, deverá ser
apresentada fora dos envelopes A e B.
5.1.1. Caso a licitante apresentar essa declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação Anexo
III e tiver com a habilitação irregular e não podendo sanar durante a sessão será aplicado processo
administrativo.
5.2.
A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo, em sua parte externa, além do nome da proponente e do n.º
do CNPJ, os seguintes dizeres:
5.2.1. ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA-BA PREGÃO
PRESENCIAL Nº 002/2020
5.2.2. ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA-BA PREGÃO
PRESENCIAL Nº 002/2020
5.3.
A proposta deverá estar em original, datilografada, digitada ou até manuscrita, apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricadas e numeradas em todas as folhas, datadas e assinadas
pelo representante legal da licitante ou pelo seu procurador, sendo necessária, nesta última hipótese, é
necessário apresentação da procuração que contemple expressamente este poder.
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5.4.
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação do Pregoeiro
ou por membros da equipe de apoio ou ainda pela Central de Compras ou Licitação deste Município.
5.5.
Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará condicionada à verificação dos seus
respectivos registros, por meio de consulta a internet.
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE – A, “PROPOSTA COMERCIAL”
A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos:
6.1.
Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
6.2.
Número do pregão;
6.3.
A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, inclusive a marca do produto,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas.
6.4.
Preço unitário e total em moeda corrente do país, no máximo 03 casas decimais exemplo 0,00 a 0,000,
somente para os itens do lote 01 e 02 casas decimais exemplo 0,00, para os demais itens. É importante deixar
estabelecido que o preço deverá ser em média o preço de bomba, com pagamento a vista ou em até 10 dias
úteis.
6.5.
Indicação e descrição de forma detalhada das características do objeto da presente licitação em rigorosa
conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos;
6.6.
Não serão permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer;
6.7.
Prazo de validade da Proposta de Preços de no mínimo 60(sessenta) dias a contar da data de abertura
do Envelope “A”, independente de transcrição, excluindo os prazos de recursos administrativos;
6.8.
O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços por item para a quantidade total demandada,
expressando os valores em moeda nacional, reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que
não serão admitidas propostas alternativas.
6.9.
Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo (número) e se
tiver o expresso por extenso, será levado em conta este último e caso ocorrendo divergência entre o unitário e
o total será considerado o unitário.
6.10. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias
para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
6.11. A proposta de preços terá validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega
da proposta, facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo superior a este.
6.12. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
6.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas com preço
unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos.
6.14. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital ou que
consignarem valor unitário superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexeqüíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
6.15. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B)
7.1.
HABILITAÇÃO JURIDÍCA - Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
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7.1.1. Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: aRegistro Comercial, no caso de empresa individual;
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades comerciais;
7.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada no item “7.1.2”;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratandose de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
7.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal n.º 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
7.2.
REGULARIDADE FISCAL - Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
7.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede ou ao domicilio da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame e alvará de funcionamento;
7.2.3. Prova de regularidade de débito com a fazenda municipal, da sede ou do domicilio da licitante ou outra
prova equivalente, na forma da lei;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante certidão
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão da Dívida Ativa da União e INSS emitida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
7.2.5. Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal.
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA - Será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
7.3.1. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da licitação ou de execução patrimonial, expedidas
pelo distribuidor do domicilio da pessoa física
7.3.2. Balanço patrimonial do último exercício social, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta
Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta ou o balanço patrimonial,
Escrituração Contábil Digital (ECD), através do SPED – Serviço Público de Escrituração Digital que compreende:
7.3.3. I - livro Diário e seus auxiliares, se houver; II – livro Razão e seus auxiliares, se houver; III – livro
Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.
7.3.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
7.3.5. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da microempresa
ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social;
7.3.6. No caso de empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL poderá apresentar em substituição ao
balanço o extrato do SIMPLES NACIONAL dos últimos 03 (três) meses;
7.3.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil- financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
7.3.8. DHP do responsável técnico pelo balanço.
7.4.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
7.4.1. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
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ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
Anexo IV deste Edital;
7.4.2. Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar (Anexo VII).
7.4.3. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente acompanhado de cópia do contrato e
das notas fiscais a que fazem referência o referido atestado;
7.4.4. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
Anexo IV deste Edital;
7.4.5. Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar (Anexo VII).
8.
DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
8.1.
No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão pública de processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2.
Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a Declaração de Pleno
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste edital, Anexo III e após esta fase os
envelopes A - Proposta de Preços e o Envelope B - Habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
8.3.
Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
8.4.
A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada
sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
8.5.
O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas,
bem como a regularidade das mesmas.
8.6.
A análise das propostas pelo pregoeiro visará o atendimento às condições estabelecidas neste edital e
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que o objeto não atenda às especificações, prazos e condições
fixados no edital e apresentarem preço baseado exclusivamente em propostas dos demais licitantes.
8.7.
Ocorrerá a divulgação das propostas recebidas e em consonância com as especificações e condições
detalhadas no edital.
8.8.
O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que
tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor
preço.
8.9.
Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subseqüentes de menor preço, até o máximo
de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas escritas.
8.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
8.11. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter
o melhor preço.
8.12. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão
e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas
propostas.
8.13. Após a classificação das propostas de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores
sucessivos e superiores em até 10%(dez por cento), relativamente à de menor preço por lote, será dado início
à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva
e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido
dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
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8.14. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente
registrado.
8.15. Não serão admitidos dois ou mais lances verbais do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
8.16. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de
ordenação das propostas.
8.17. O pregoeiro poderá a qualquer momento na etapa de lances inserir o degrau e retirá-lo, quantas vezes
achar necessário.
8.18. Não ocorrendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço
e o valor estimado para a contratação.
8.19. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.20. A etapa de lances será considerada encerrada, quando todos os participantes desta etapa declinarem
da formulação de lances.
8.21. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura
do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de
habilitação.
8.22. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.
16.11- O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
8.23. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará
a oferta subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação
do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas
neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
8.24. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vier a
ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre
os licitantes, obedecendo os critérios anteriormente definidos neste Edital.
8.25. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste edital e/ou
consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados para o Tribunal, assim considerados aqueles incoerentes
com os praticados no mercado para execução do objeto do contrato.
8.26. O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão
registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances
verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os
recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
8.27. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneados na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre habilitação, inclusive mediante
a substituição e apresentação de documentos ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.28. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
8.29. A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
8.30. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que
foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.
8.31. A proposta readequada ao(s) lance(s) verbal (is) a empresa deverá apresentar no prazo máximo de 02
dias úteis, a contar do dia seguinte da sessão de lances. O não atendimento a esse item a empresa poderá
sofrer processo administrativo.
8.32. A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado verbalmente para o
um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote. Mas não poderá ser maior do lance
verbal vencedor do lote.
9. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
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9.1.
Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a
intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que
a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, conseqüentemente,
a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
9.2.
Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões,
se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subseqüente ao do término do prazo
do recorrente.
9.3.
O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
9.4.
O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5.
A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir
sobre o recurso.
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Não havendo manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa
vencedora para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
10.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
10.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93,
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, devendo
comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º Andar, Centro, AratacaBahia.
11.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.
11.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente,
examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o
atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
11.4. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e será emitido para o
CNPJ informado na proposta de preços.
11.5. A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº 8.666/93.
11.6. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
a fazenda Nacional estadual, Municipal e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), estiverem com os
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.7. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada
para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, tratada no item VI, mediante
a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação
não se realizar.
11.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apelações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
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bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
11.9. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que se trata o item 11.7 ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais
licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
11.9.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação do
aviso por publicação no Diário Oficial do Município.
11.10. O prazo do contrato será até 31 de dezembro de 2020, poderá estender-se caso gere obrigações além
dessa data.
11.11. O contrato poderá ser prorrogado por igual período limitado a 60 (sessenta) meses, conforme art. 57
da Lei 8.666/93.
12. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
12.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, ressalvada a hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro, nos
termos do art. 65, II, “d”, Lei 8.666/93.
13. PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
13.1. Os bens serão fornecidos parceladamente até que seja atingida a quantidade total adquirida nesta
licitação, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo Gestor do Contrato anexo VI, em
conformidade com o cronograma de entregas e no local indicado no Termo de Referência, que constitui Anexo
I deste Edital.;
13.1.1. A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronograma de entrega, será fornecida à contratada
na data de assinatura do contrato.
13.1.2. O cronograma de entregas não fixará prazo inferior a 24 (vinte e quatro) horas para o início do
fornecimento.
13.2. As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número
do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da contratada, a especificação
dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.
13.3. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação
do respectivo recebimento por parte da contratada, inclusive por meio eletrônico.
13.3.1. Os bens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados a partir do
recebimento da respectiva requisição.
13.3.2. Quando a requisição for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá início no segundo
dia útil posterior à data do envio, independentemente de confirmação de recebimento. A mensagem enviada
pelo contratante será impressa e acostada aos autos do processo.
13.4. Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, a critério do contratante,
dentro dos limites legais, estima-se o prazo para entrega total do objeto licitado em 10 (dez) meses, contados
a partir da data da assinatura do contrato.
13.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO
14.1. Os pagamentos dos produtos fornecidos durante o mês serão efetuados no prazo de até 30 (trinta)
dias úteis, após entrega da nota fiscal diretamente à Contratada, através de transferência.
14.2. As despesas correrão pela Dotação Orçamentária de todas as Secretarias:
Órgão: 0304 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO - Unidade Orçamentária: 030404
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO - Projeto Atividade: 2116 GESTÃO DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
De Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
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Órgão: 0305 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - Unidade Orçamentária: 030505 SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS - Projeto Atividade: 2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 00 RECURSOS
ORDINÁRIOS
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 01
TRANSFERÊNCIA EDUCAÇÃO 25%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2023 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 03070 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Unidade Orçamentária:
030707 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Projeto Atividade: 2030 MANUT.
DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DES. E COM. E SOCIAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE
CONSUMO - Fonte De Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 03090 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. MEIO AMB. E TURISMO - Unidade Orçamentária:
030909 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. MEIO AMB. E TURISMO - Projeto Atividade: 2031 GESTÃO DAS
AÇÕES DE AGRICULTURA - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De
Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0308 SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Unidade Orçamentária: 030808 SEC.
MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Projeto Atividade: 2033 GESTÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DE
OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
De Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 04
SALÁRIO EDUCAÇÃO
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 19
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 40%
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
03607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2107 GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
De Recurso: 15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE
15. FORMA DE EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS /FATURAS
15.1. As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas de forma separada para Secretarias que possuem
fundo próprio.
16. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo V deste Edital.
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16.2. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
16.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
17. DAS PENALIDADES
17.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, sujeitando-se
os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
17.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
17.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
17.4. 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;
17.5. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subseqüente ao trigésimo.
17.5.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei.
17.5.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso.
17.5.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, 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.
17.5.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
17.5.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
17.6. Será advertido verbalmente, pelo pregoeiro, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento
da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
17.7. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas Leis 10.520/02, art. 7º e 8.666/93,
art. 87, inciso II e art. 93 e 96.
17.8. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nas Leis 10.520/02, art.
7º e 8.666/93, art. 87, inciso II e art. 93 e 96.
17.9. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta,
os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
18. RESCISÃO
18.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas na Lei nº 8666/93.
18.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nas Leis 10.520/02 e 8.666/93.
18.3. Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
18.4. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei 8.666/93.
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18.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato reconhecido pelas partes os
direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n·
8.666/93 e suas alterações.
19. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
19.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei 8.666/93.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada
a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade
e a segurança da contratação.
20.2. 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.
20.3. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
20.4. 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.
20.5. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Arataca, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.6. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes.
20.7. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
20.8. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
20.9. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial eletrônico do Município.
20.10. Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial
eletrônico do Município.
20.11. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º Andar, Centro, AratacaBahia.
20.12. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
20.13. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil
à data fixada para o recebimento das propostas.
20.14. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
20.15. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
20.16. Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de referência.
Anexo II– Modelo de Procuração - Credencial
Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento Anexo IV – Declaração do Menor
Anexo V – Minuta de Contrato
Anexo VI –Declaração de enquadramento como Micro ou empresa de Pequeno Porte Anexo VII – Declaração
de Inexistência de Fato Impeditivo
ANEXO VII - Modelo declaração de inexistência de impedimento
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21. FORO
21.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Camacan - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.

Arataca, 17 de janeiro de 2020

THAIRONE SAMPAIO SANTOS
Pregoeiro Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL 002/2020

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO:
1.1. A presente solicitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, de acordo com as especificações e os detalhamentos
consignados neste Termo de Referência e descrição abaixo:

LOTE 01 - HIDRÁULICO
Item Discrição do Item

Unid.

Qtde

1.

Adaptador sodável 25x3/4

Un

40

2.

Adesivo 75g p/ PVC

Un

50

3.

Adesivo p/ PVC 17g

Un

50

4.

Aplicador silicone

Un

40

5.

Boia caixa dágua 1/2

Un

40

6.

Bomba d/água 650 fire127v

Un

5

7.

Caixa d/água poliet. 250lts

Un

40

8.

Caixa d/água fibra de vidro capacidade 1000l

Un

40

9.

Caixa dágua fibra de vidro capacidade 500l

Un

40

10

Caixa de barramento

Un

40

11

Caixa de descarga completa

Un

40

12

Caixa sinfonada

Un

40

13

Caixa sinfonadapvc quadrada 100x100x50

Un

30

14

Caixa derivação 4x2x50 pvc

Un

67

15

Cano azul p/ chuveiro

m

30

16

Cano de 150

m

80

17

Cap soldável 50mm

Un

67

18

Cap soldável 20mm

Un

67

19

Curva pvc 20mm soldável

Un

33

20

Curva eletroduto32mm

Un

33

21

Curva eletroduto de 20mm

Un

33

22

Curvas eletroduto de 32mm c/rosca

Un

67

23

Curvas eletroduto de 40mm c/ rosca

Un

67

24

Curvas eletroduto de 50mm c/ rosca

Un

67

25

Engate

Un

27

26

Engate branco 40cm 1185

Un

27

27

Engate para água 30cm

Un

27

28

Fita veda rosca 20m

Un

50

29

Fita veda rosca 25mmun 30

Un

33
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30

Flange 40mm soldável

Un

33

31

Flange pvc rígido 20mm

Un

50

32

Flange pvc rígido 25mm

Un

50

33

Flange pvc rígido 32mm

Un

50

34

Grelha para ralo 10mm simples

Un

20

35

Joelho pvc 100mm 90°

Un

167

36

Joelho pvc 40mm 90°

Un

117

37

Joelho pvc 50mm 90°

Un

133

38

Joelho pvc 75mm 90°

Un

100

39

Joelho pvc rígido 20mm 90°

Un

100

40

Joelho pvc rígido 20x1/2”

Un

100

41

Joelho pvc rígido 20x1/2” azul bucha de latão

Un

100

42

Joelho pvc rígido 25mm 90°

Un

100

43

Joelho pvc rígido 25x1/2”

Un

100

44

Joelho pvc rígido 25x1/2” azul bucha de latão

Un

100

45

Joelho pvc rígido 32mm 90°

Un

100

46

Joelho pvc soldável 25mm

Un

100

47

Kit padrão completo tipo Coelba monofásica

Un

40

48

Luva

Par

70

49

Luva correr soldável 20mm

Un

50

50

Luva correr soldável 50mm

Un

50

51

Luva de borracha áspera 36cm

Un

33

52

Luva de malha pigmentada

Un

33

53

Luva de pvc palma áspera

Un

33

54

Luva de pvc palma lisa

Un

33

55

Luva de raspa com forro

Un

33

56

Luva látex

Par

33

57

Luva mista 20x1/2

Par

33

58

Luva mucambo forro

Par

33

59

Luva pvc soldável 25mm

Un

50

60

Luva raspa c/ dorso em lona

Un

50

61

Luva sold20mm

Par

50

62

Luva sold50mm

Par

50

63

Luvas eletroduto de 20mm

Un

67

64

Luvas eletroduto de 32mm c/rosca

Un

33

65

Luvas eletroduto de 40mm c/ rosca

Un

33

66

Luvas eletroduto de 50mm c/ rosca

Un

50

67

Redução de 50/75

Un

167

68

Redução excêntrica 75x50 esgoto

Un

167

69

Registro esfera 40mmsold

Un

67

70

Registro esfera 50mmsold

Un

67
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71

Registro gaveta ¾ dn 20

Un

67

72

Registro pressão metal 20mm

Un

67

73

Registro pvc liso de 20 polegadas un.30

Un

67

74

Registro tipo esfera pvc 20mm

Un

67

75

Registro tipo esfera pvc 25mm

Un

67

76

Registro tipo esfera pvc 32mm

Un

67

77

Regulador de Gás grande c/ mangueira

Un

17

78

Sifão tipo garganta duplo

Un

67

79

Sifão tipo garganta simples

Un

67

80

T pvc 20mm um 50

Un

33

81

T pvc 25mm soldável un 50

Un

33

82

Tampa cega 4x2 um. 50

Un

33

83

Tampa p/ válvula de pia/ lav.

Un

67

84

Tampão cap. De 100 um 30

Un

33

85

Tarracha de rosca 32mm um 10

Un

10

86

Tarracha de rosca 50mm um 10

Un

10

87

Tê 90 soldável 40mm

Un

33

88

Tê esgoto 40mm

Un

33

89

Têpvc100mm

Un

67

90

Têpvc40mm

Un

67

91

Têpvc50mm

Un

100

92

Têpvc75mm

Un

100

93

Têpvc rígido 20mm

Un

83

94

Têpvc rígido 25mm

Un

100

95

Têpvc rígido 32mm

Un

83

96

Tubo agranel

Un

33

97

Tubo de descarga para sobrepor curto

Un

20

98

Tubo esgoto pvcrig. nbr branco 150mmx6mt

Un

67

99

Tubo pvc 100mm – 6m esgoto

Un

67

100

Tubo pvc 40mm – 6m esgoto

Un

67

101

Tubo pvc 50mm – 6m esgoto

Un

67

102

Tubo pvc 75mm – 6m esgoto

Un

67

103

Tubo pvc rígido 25mm – 6m

Un

67

104

Tubo pvc rígido 32mm – 6m

Un

100

105

Tubo pvc rígido 40mm – 6m

Un

50

106

Tubo pvc rígido 50mm – 6m

Un

33

107

Válvula americ 3.1/2x1.1/2

Un

17

108

Válvula de sucção

Un

17

109

Válvula p/ lavatório 7/8

Un

67

110

Válvula p/ pia universal

Un

33

111

Veda rosca líquido 17g

Un

10
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LOTE 02 – PEQUENAS REFORMAS
Item Discrição do Item

Unid.

Qtde

1.

Argamassa 20kg. Extrema (ac-1) interna

Un

100

2.

Caixa para massa

Un

15

3.

Prumo

Un

10

4.

Reajunteflex kg.

Un

1.667

5.

Vitro alumínio completa – 80x80cm

Un

30

6

Ferro vergalhão 10.0mm barra 12m (3/8”)

Barra

450

7

Ferro vergalhão 12.0mm barra 12m (1/2”)

Barra

450

8

Ferro vergalhão 4.2mm barra 12m (3/16”)

Barra

400

9

Ferro vergalhão 6.3mm barra 12m (1/4”)

Barra

400

10

Ferro vergalhão 8.0mm barra 12m (5/16”)

Barra

400

11

Janela alumínio completa - 100x100cm

Un

30

12

Janela alumínio completa – 120x100cm

Un

30

13

Fechadura Colonial

Un

40

14

Fechadura conjunta

Un

40

15

Fechadura de porta de ferro

Un

40

16

Fechadura inox interna

Un

40

Fechadura porta de correr

Un

40

18

Fechadura porta rolar simples

Un

40

19

Fechadura sobrepor p/ portão

Un

40

20

Cimento 25kg.

Un

3.500

21

Cimento 50kgcpii - 32

Un

4.000

22

Cimento branco 1kg

Un

1.500

23

Areia Barranco

m³

400

24

Areia lavada

m³

400

25

Brita nº 01

m

300

26

Brita nº 02

M

300

27

Brita nº 03

M

300

28

Gravilhão

m

250

29

Torneira 1/2c c/r color

Un

20

30

Torneira p/ jardim ¾

Un

20

31

Torneira p/litro

Un

20

32

Torneira para lavatório metal 20mm

Un

20

33

Torneira pia ½

Un

20

34

Torneira plas pia 18cm

Un

20

35

Assento para vaso sanitário - polipropileno

Un

50

36

Bacia Sanitária louça branca

Un

40

37

Coluna p/ lavatório branco

Un

40

38

Lavatório cerâmica 1 cuba

Un

40

17
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39

Listelo cerâmico 8x30

m2

100

40

Forro pvc 200x08 branco

Un

1.667

41

Rodaforro colonial tala 6m

Un

333

42

Basculante 80x60

Un

25

43

Chuveiro comum

Un

30

44

Chuveiro elétrico 127v

Un

10

45

Dobradiça de pressão

Un

33

46

Dobradiça galv.. 3.1/2x2.1/2c/3

Un

67

47

Dobradiça galvon 2.1/2 c/02

Un

67

48

Dobradiça para porta

Un

167

49

Ducha higiene. c/regist.flex.

Un

17

50

Ferrolho galv chato

Un

17

51

Pedra mármore p/solera 85x14

M

17

52

Puxador colonial

Un

17

53

Pia de conzinha 1.0m fibra

Un

20

54

Pia inox esc120cm

Un

10

55

Pia sintética std 120x50

Un

33

LOTE 03 - PINTURA
Item Discrição do Item

Unid.

Qtde

1.

Tinta esmalte 0,225l

Un

40

2.

Tinta esmalteo,9l

Un

50

3.

Tinta esmalte sintético gl 3,6lt

Un

70

4

Tinta acrílica semibrilho 18l

Un

40

5

Tinta acrílica semibrilho 3.6

Un

40

6

Tinta látex 0,9l

Un

50

7

Tinta pisos 18l

Un

40

8

Tinta pva18kg acrílica

Un

40

9

Tinta pva galão 3,6ml exterior

Un

80

10

Tinta pva galão 3,6ml interior

Un

80

11

Tinta pva lata 18lt exterior

Un

45

12

Tinta pva lata 18lts interior

Un

45

13

Tinta spray 350ml

Un

40

14

Cal hidratado 10kg

Un

1.000

15

Cal p/ pintura 15 kg.

Un

1.000

16

Cal p/ pintura 5kg.

Un

1.000

17

Cal p/ pintura 8kg.

Un

1.000

18

Corante líquido –cores- peq.

Un

650

19

Tinta em pó cores

Kg

200

20

Thinner comum

L

100

21

Xadrez amarelo 500gr.

Un

20
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22

Espatula de aço polido

Un

20

23

Óculos de proteção

Un

20

24

Palha de aço

Un

200

25

Pincel 2 ½

Un

20

26

Pincel 2 ½ polegada

Un

20

27

Pincel 3 polegadas

Un

20

28

Pincel 4 polegadas

Un

20

29

Rolo espuma 15cm

Un

10

30

Rolo Espuma 9cm

Un

10

31

Rolo lã de carneiro+suporte18cm

Un

10

32

Rolo para pintura tipo espuma 05cm

Un

10

33

Rolo para pintura tipo espuma 10cm

Un

10

34

Rolo para pintura tipo espuma 23cm

Un

10

35

Máscara descartável Un

Un

280

36

Trincha ¾

Un

10

37

Trincha 1. 1/2

Un

10

38

Trincha 500 ½

Un

10

39

Trincha brocha grande

Un

10

40

Trincha de 5

Un

10

41

Massa acrílica 18l

Un

150

42

Massa acrílica saco 15kg

Un

150

43

Massa acrílica saco de 20kg

Un

150

44

Massa corrida 18l

Un

150

45

Massa corrida saco 15 kg

Un

500

46

Massa corrida saco 20kg

Un

500

47

Massa plástica c/ catal 1 kg

Un

100

48

Massa rápida 900ml

Un

200

49

Seladora madeira galão 3,6lt

Un

33

50

Silicone 280g

Un

13

51

Silicone inc 50g

Un

13

52

Solvente aguarraz

L

80

53

Solvente p/ acabamento 5lt

L

80

54

Verniz 3,6l

Un

70

55

Verniz incolor 3,600ml

Un

60

56

Zarçao laranja 0,9l

Un

80

57

Zarçao laranja 3,6l

Un

80

Unid.

Qtde

LOTE- 04 MADEIRA/ PORTAS/JANELAS
Item Discrição do Item
1.

Ripão7x4 3mts

ml

5.500

2.

Ripas 5x2

ml

800
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3.

Tábua p/ Taípa 30x2 de 3mts

ml

500

4.

Viga de 6x11m

ml

300

5.

Tábua de pinus 23x2

ml

300

6.

Caibo 6x4m

ml

500

7.

Barrote de 7x7m

ml

500

8

Porta de madeira almofada completa -80x210cm

Un

50

9

Porta madeira lisa completa – 60x210cm

Un

50

10

Porta madeira lisa completa – 80x210cm

Un

50

11

Porta simples lisa 210x60/70/80

Un

50

12

Janela madeira almofada completa – 100x110cm inclusive ferragens

Un

35

13

Compensado 2,20x1,60mx10mm

FL

300

14

Compensado 2,20x1,60mx15mm

FL

300

15

Compensado 2,20x1,60mx04mm

FL

300

16

Madeirit 2,20x1,10mx10mm

Un

200

17

Madeirit 2,20x1,10mx15mm

Un

200

18

Cabo de machado

Un

20

19

Cabo de madeira para enxada 1.50mt

Un

20

20

Cabo enxada madeira 1.50m c/ent p/cunha

Un

20

Unid.

Qtde

LOTE- 05 FERRAMENTAS DIVERSAS
Item Discrição do Item
1.

Alavanca lisa 1 1.8

Un

20

2.

Alicate pressão

Un

20

3.

Alicate profissional

Un

20

4.

Alicate universal 8 polegadas

Un

20

5.

Cavadeira articulada s/ cabo

Un

20

6.

Cavadeira reta s/ cabo

Un

20

7.

Desempenadeira para madeira 17x30cm

Un

3

8.

Desempenadeira para madeira 14x27cm

Un

13

9.

Desempenadeira de aço

Un

12

10

Desempenadeira dentada

Un

12

11

Enxada para argamassa

Un

17

12

Enxada para capinar s/ cabo

Un

20

13

Enxada estreito

Un

50

14

Lima p/ enxada

Un

20

15

Marreta 1,5kg

Un

15

16

Marreta de 2 kg

Un

10

17

Marreta oitavada de 1kg

Un

20

18

Marreta oitavada de 3kg

Un

10

19

Martelo de unha profissional 27mm

Un

15

____________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
Rua João Gonçalves de Queiroz, S/N, Centro, Arataca – Bahia, CEP 45.695-000
CNPJ nº 13.658.158/0001-03 Fone: (73) 3673 1337

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q+FFDVWVZIVPR/PKB+GTQW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Fevereiro de 2020
23 - Ano - Nº 2220

Arataca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
ESTADO DA BAHIA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

20

Martelo polido 23mm

Un

13

21

Pá de bico s/ cabo nº 3

Un

60

22

Talhadeira ¾ x12 un 80

Un

20

23

Tesoura p/ poda 6,5 un 10

Un

10

24

Facão 15 polegadas

Un

60

25

Facão 18 polegadas

Un

60

26

Facão 20 polegadas

Un

60

27

Gandanho

Un

40

28

Foice roçadeira

Un

30

29

Lamina 3 pontas para roçadeira

Un

17

30

Podão

Un

20

31

Serra para ferro

Un

100

32

Serrote profissional de 24 polegadas

Un

13

33

Disco de corte diamantado

Un

20

34

Disco maquita

Un

20

35

Desengripante aerossol 300ml

Un

13

36

Disco de desbate 4.1/2x3/16x7/8 ltw

Un

10

LOTE- 06 AGRICULTURA/JARDINAGEM
Item Discrição do Item

Unid.

Qtde

1.

Ancinho c/ cabo

Un

20

2.

Ancinho curvo

Un

20

3.

Inseticida para barata embalagem 1kg (tipo k’othrine 2p)

Un

20

4.

Inseticida para cupim embalagem 5 Lts ( tipo Jimo Cupim)

Un

5

5.

Formicida granulado

Un

20

6.

Herbicida Glifosato, mata mato, balde c/ 20l

Un

25

7.

Herbicida Glifosato, mata mato, balde c/ 05l

Un

25

8.

Herbicida Glofosato, mata mato, balde c/ 01l

Un

35

9.

Cupinicida100ml

Un

40

10

Jogos de mangueira para jardim – 25m

Un

10

11

Mangueira cristal 3/4x2,0

Un

70

12

Inseticida mata mosca, mosquito

Fr

25

13

Vassoura p/ grama – (metal) um 10

Un

15

LOTE- 07 PISO / COBERTURA
Item Discrição do Item

Unid.

Qtde

1.

Piso 25x36 classe A

Un

650

2.

Piso 32x45 32109 extra

Un

650

3.

Piso 45x45 45110 extra

Un

650

4.

Piso cerâmica 33x33 pi 4

Un

750

5.

Piso cerâmico 33x33 pi 5

Un

800

____________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
Rua João Gonçalves de Queiroz, S/N, Centro, Arataca – Bahia, CEP 45.695-000
CNPJ nº 13.658.158/0001-03 Fone: (73) 3673 1337

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q+FFDVWVZIVPR/PKB+GTQW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Fevereiro de 2020
24 - Ano - Nº 2220

Arataca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
ESTADO DA BAHIA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

6.

Revestimento cerâmico 20x33

m2

950

7.

Revestimento cerâmico 25x33

m2

1.000

8

Chapa galvanizada 0,50 30x50

Kg

100

9

Chapa galvanizada 0,50 40x50

Kg

100

10

Zinco para bica

m

400

11

Telha de cimento amianto 2,44 x 0,50 um. 200

Un

1.200

12

Eucatex liso pequena 125x245

Un

120

13

Lavanderia 1 bacia fibra

Un

35

14

Lavanderia 2 bacias fibra

Un

35

15

Telha acrílica 1 onda un 50

Un

250

16

Telha cerâmica colonial prensada

Un

10.000

17

Telha colonial cumieira/capote

Un

8.000

18

Telha leitosa 2,44x0,50

Un

400

19

Bloco cerâmica 19x19

Un

150.000

20

Cobogo 18x18x7cm

Un

1.500

21

Cobogo grande 23x10x5,5cm

Un

900

LOTE - 08 DIVERSOS 01
Item Discrição do Item

Unid.

Qtde

1.

Tanque duplo mamsint n02 110x55

Un

40

2

Betume sc 20kg

Un

50

3

Eletrodo 3.25mm kg

Un

120

4

Eletrodo 18v26601/018p/mato

Un

20

5

Eletrodo 2,50kg 46 fino

Un

20

6

Porta Eletrodo

Un

13

7

Solda branca-grande

Un

40

8

Bota de borracha sola amarela

Par

50

9

Bota de borracha cano curto

Par

50

10

Bota de borracha cano médio

Par

50

11

Bota de couro para operários

Par

40

12

Bota sete léguas branca borracha

Par

40

13

Bota sete léguas preta borracha

Par

40

14

Carrinho de mão em aço c/pneu maciço

Un

50

15

Carrinho de mão construção pneu com câmara

Un

50

16

Camara p/ carro de mão

Un

100

17

Cola branca extra 500g

Un

33

18

Cola de contato adesivo 750g

Un

17

19

Cola massa 100gr 2 horas

Un

20

20

Cola para tudo pvc 75g

Un

35

21

Cola para madeira 500gr

Un

20

22

Cadeado 35mm

Un

15
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23

Cadeado 45mm

Un

15

24

Cadeado 60mm

Un

15

25

Cadeado de 20mm

Un

15

26

Cadeado de 30mm

Un

15

27

Cadeado de 40mm

Un

15

28

Cadeado de 50mm

Un

15

29

Porta cadeado 5 polegadas

Un

15

30

Lixa ferro

Un

500

31

Lixa parede nº 100

Un

350

32

Lixa parede nº 120

Un

350

33

Lixa de parede nº

Un

350

34

Lixas d”agua

Un

350

35

Peneira feijão nº 55 um 20

Un

20

LOTE- 09 DIVERSOS 02
Item Discrição do Item

Unid.

Qtde

1.

Abracadeira 5/8x3/4 rsf

Un

45

2.

Aduela 10x210 p/ porta

Un

30

3.

Arco de serra 13 polegadas

Un

20

4.

Arruela ¼ lisa zincada

Un

50

5.

Desinfetante mata bicheira

Un

10

6.

Bico p/ torneira ¾

Un

20

7.

Braçadeira tipo u 50mm

Un

80

8.

Broxa retangular 18x8.00mm 800/2

Un

20

9.

Capacete de segurança

Un

10

10

Carbureto de cálcio 50x80 bem com 50 kg

Un

3

11

Chave ajustável satã 8

Un

5

12

Chave de fenda grande 5/16/10

Un

5

13

Chave de fenda pequena ¼ x6

Un

5

14

Chave de teste 100v a 300v

Un

5

15

Chave fina (b) 3/8x7/16

Un

5

16

Colher de pedreiro de 9 polegadas

Un

15

17

Compressor de ar c-24l 110/220v

Un

5

18

Cone sinalização pvc 75 cm

Un

30

19

Estopa

Un

300

20

Escova de aço

Un

40

21

Escova de aço 4 fileiras

Un

40

22

Escova tufada

Un

20

23

Linha para pedreiro

Un

15

24

Lona preta 04x100 036kg

m

667

25

Pedra de amolar

kg

30
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26

Pulverizador 6lt

Un

7

27
28

Tela p/ galinheiro 2 1.50x50m

m

150

Trena de 5 metros

Un

10

29

Arame farpado

kg

30

30

Arame p/ solda 1,59 fino

kg

30

31

Arame galvanizado liso 16

kg

400

32

Arame liso

kg

30

33

Arame recozido

kg

400

34

Corda de seda nº 10mm

m

350

35

Corda p/ varal aço recapada pvc c/ 100m

m

80

36

Corda trançada sisal

m

170

37

Cordão barbante 600g

Un

20

38

Corrente finíssima 5/32 29x15mm extgalv

m

20

39

Corrente soldada 8mm

m

20

40

Corrente finíssima 5/32 29x15mm extgalv

m

13

41

Balde de ferro

Un

40

42

Balde Plástico amarelo 12l

Un

25

43

Balde plástico para concreto

Un

25

44

Broca chata

Un

40

45

Broca nº 05mm

Un

25

46

Broca de aço

Un

25

47

Broca nº 08mm

Un

25

48

Broca nº 10mm

Un

25

49

Broca nº 6mm p/ parede

Un

25

50

Bucha alumínio

Un

100

51

Bucha de nylon c/ parafuso nº 04

Un

80

52

Bucha de nylon c/ parafuso nº 06

Un

80

53

Bucha de nylon c/ parafuso nº 08

Un

80

54

Bucha de nylon c/ parafuso nº 10

Un

80

55

Bucha de redução sold longa 32x20

Un

80

56

Bucha de redução sold longa 40x25

Un

40

57

Bucha de redução sold curta 50x40

Un

40

58

Bucha de redução sold longa 40x20

Un

40

59

Bucha p/ conduite

Un

40

60

Furadeira alta resistência 120v

Un

10

61

Gancho com bucha 10 zincado

Un

350

62

Jogo de chave de fenda 10 pç

Un

10

63

Parafuso c/ bucha nº 10

Un

100

64

Parafuso c/ bucha nº 6

Un

100

65

Parafuso c/ bucha nº 8

Un

100

66

Parafuso francês 1/2x5

Un

100
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67

Parafuso francês 5/16x4 zincado

Un

100

68

Parafuso maquina 16x200mmc/ porca

Un

100

69

Parafuso para vaso sanitário

Un

100

70

Parafuso p/ assento sanitário

Un

100

71

Parafuso sex. met zinc.m8x20mm

Un

100

72

Parafuso sextr.fm.m aço 8.8 10x25x1,0

Un

100

73

Parafuso sextavado 1/2x4

Un

100

74

Parafusos para madeira

Un

100

75

Parafuso para fixar louças cj c/2

Un

100

76

Prego 1.1/2x15 sc

kg

40

77

Prego 12.6/10

kg

40

78

Prego 2 ½ polegada x10

kg

200

79

Parafuso p/ assento sanitário

Un

90

80

Prego 3 polegadas x 9

kg

200

81

Prego telheiro retro.18x30 20x1/2kg

kg

200

82

Rebite 416

Un

300

2 – JUSTIFICATIVA:
2.1. Justifica-se a contratação em virtude da necessidade de manutenção de prédios públicos e ruas, bem como
na execução de obras de infraestrutura em geral.
3 – DOS PRAZOS.
3.1. Os produtos licitados serão entregues no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, a partir do recebimento
da Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras.
3.2. A empresa contratada deverá fornecer exclusivamente produtos de primeira qualidade, e que estiverem
de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes
competentes.
3.3. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.
4 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
4.1. O Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos ou o fiscal de contratos administrativos
designado pela prefeita serão os responsáveis pela fiscalização do contrato no que compete a prestação dos
serviços, observando todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da
qualidade, manutenção da relação inicial entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para
a justa remuneração do fornecimento e serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato).
4.2. Os responsáveis pela fiscalização deste contrato, deverão:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando
for o caso;
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do
contrato.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
5.1. Da Contratada:
5.1.1 - Tomar todas as providências necessárias a fiel prestação dos serviços objeto desta licitação;
5.1.2 - Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
5.1.3 - Promover a prestação dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
5.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente
a quaisquer reclamações;
5.1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do Município
em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela
5.1.6 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim,
a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a
ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado;
5.1.7 - Assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
5.1.8 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do
fornecimento dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE,
inclusive por danos causados a terceiros;
5.1.9 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista cível ou penal, relacionados a prestação dos
serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
5.1.10 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da
contratação;
5.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da contratação;
5.1.12 – Refazer o serviço prestado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte defeito ou
irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas;
5.2. Da Contratante:
5.2.1 - Supervisionar o serviço objeto exigindo presteza na entrega e correção das falhas eventualmente
detectadas;
5.2.2 - Permitir o acesso ao local da prestação dos serviços do pessoal da CONTRATADA, necessário à entrega
do objeto do Termo de Referência;
5.2.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à prestação dos
serviços.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL 002/2020
ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela ,
devidamente
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº .....,
residente à rua
..................................................., nº como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos
os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar,
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL 002/2020
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei
Estadual ou Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL 002/2020
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 no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL 002/2020
ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO
DE ARATACA e a empresa XXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXXXX, para os fins que especifica.

O MUNICÍPIO DE ARATACA, pessoa jurídica, órgão público do Poder Executivo Municipal, inscrito no CNPJ
nº 13.658.158/0001-03, com sede na Pç João Gonçalves de Queiroz, S/N , 1° andar, Centro, Arataca-BA,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra.
KATIANA PINTO DE OLIVEIRA, brasileira, maior, solteira, portador do RG nº 07.100.038-3 SSP/BA e CPF
nº 000.678.245-01, residente e domiciliado na cidade de Arataca – BA, na Rua André Baio, Nº 999, Bairro Vila
Eglantina, e, do outro lado, a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato pela Srª
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº nº XXX.XXX.XXX-XX,
residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, resolvem firmar o presente
Contrato, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. constitui o objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, em conformidade com a proposta de preços apresentada na
sessão da licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente
homologado e publicado no Diário Oficial do Município.

Parágrafo Primeiro. 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.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS:
2.1. pela execução do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Arataca, pagará à CONTRATADA a
importância Total de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme
descriminado abaixo:
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa execução dos
serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, mão-de-obra, controle
tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às leis sociais e trabalhistas, seguros,
impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e
quaisquer outras despesas necessárias à total realização dos serviços;
2.3. os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRÉDITO DAS DESPESAS:
Órgão: 0304 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO - Unidade Orçamentária: 030404
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO - Projeto Atividade: 2116 GESTÃO DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
De Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0305 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - Unidade Orçamentária: 030505 SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS - Projeto Atividade: 2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS -
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Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 00 RECURSOS
ORDINÁRIOS
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 01
TRANSFERÊNCIA EDUCAÇÃO 25%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2023 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 03070 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Unidade Orçamentária:
030707 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Projeto Atividade: 2030 MANUT.
DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DES. E COM. E SOCIAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE
CONSUMO - Fonte De Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 03090 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. MEIO AMB. E TURISMO - Unidade Orçamentária:
030909 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. MEIO AMB. E TURISMO - Projeto Atividade: 2031 GESTÃO DAS
AÇÕES DE AGRICULTURA - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De
Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0308 SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Unidade Orçamentária: 030808 SEC.
MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Projeto Atividade: 2033 GESTÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DE
OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
De Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 04
SALÁRIO EDUCAÇÃO
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 19
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 40%
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
03607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2107 GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
De Recurso: 15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de cheque, ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pela Contratada;
4.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura
aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da Contratada;
4.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e imperfeições
porventura apresentados após a liberação;
4.4. 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
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do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir:
VFC =VF(1+i)n onde: VFC = Valor da Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês
anterior/100; n = número de dias de atraso/30;
4.5. nas compras para entrega imediatas, assim entendidas aquelas com prazos de entrega em até quinze dias
contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira corresponde ao período
compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze
dias;
4.6. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste Contrato, de
acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 9.265/2004.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
5.1. o prazo de vigência contratual será até 31 de dezembro de 2020, contados a partir da assinatura do
Contrato;
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo se
prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a natureza de continuidade dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:
6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do CONTRATO;
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta CLÁUSULA, não
transfere à Prefeitura Municipal de Arataca, responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto
do CONTRATO;
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.4. a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução dos serviços;
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO
que a Prefeitura Municipal de Arataca, considerar imperfeitos;
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Arataca, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do presente CONTRATO
enseja a sua rescisão, com as consequentes penalidades contratuais e as demais previstas em Lei ou
regulamento;
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/93;
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes;
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, as atualizações,
compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de pagamento aqui previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo podendo ser registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento.
6.10. A CONTRATANTE designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato,
que ficará a cargo do Sr.(ª) José Borges de Souza, Designado pela Portaria 004/2018, de 22 de fevereiro de
2018.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
7.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado
a seguir:
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7.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou
contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao Município;
7.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às cominações
legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo;
7.1.3. 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:
I10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
7.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei;
7.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso;
7.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, 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;
7.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta;
7.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;
7.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citada;
7.1.5.
serão
punidos
com
a
pena
de
declaração
de
inidoneidade
para
licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida
a
reabilitação
perante
a
autoridade
competente
para
aplicar
a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
8.2. transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando
for o caso;
8.3. promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
8.4. esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
8.5. fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.6. solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
do contrato.
8.7. A CONTRATANTE designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato,
que ficará a cargo do Sr.(ª) José Borges de Souza, Designado pela Portaria 004/2018, de 22 de fevereiro de
2018.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:
9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
previstas na Lei nº 8.666/93;
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas na Lei
nº 8.666/93;
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 no que for pertinente,
além do Decreto Municipal nº 130/2007. Este Contrato está vinculado ao Pregão Presencial nº 002/2020;
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Camacan com renuncia expressa de qualquer outro,
para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO;
10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (três) vias igual teor, este
Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato.

Arataca (BA), XX de XXXXXXXXX de 2020.

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeita Municipal

Contratada

Testemunhas:
1.
CPF/RG:

2.
CPF/RG:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL 002/2020
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 002/2020, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
, inscrita no CNPJ no , cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto
ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no
Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos
ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada
vencedora do certame

Arataca-Ba, .....de

de 2020

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL 002/2020
ANEXO VII
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Eu,
............................................................,
representante
da
empresa
............................................................., CNPJ:
............................................, interessado em participar no Processo Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL nº.
002/2020, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARATACA, DECLARO, sob as penas da Lei, que, que inexiste
impedimento legal contra esta empresa que impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Arataca-Ba., ......de

de 2020

RAZÃO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA, Estado da Bahia,
torna público aos interessados, por intermédio de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelas Portarias n.º
001/2017 e 008/2018, que fará realizar no dia 28 de
fevereiro de 2020, às 14h:30min (horário local), na Sala
da Divisão de Licitações, situada na Prç. João Gonçalves de
Queiroz, S/N, 2º andar, Centro, em Arataca – Bahia, licitação
sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE, objetivando o CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDA
ESCOCLAR. Está licitação reger-se-á pelas disposições da
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 130/2007,
Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente na Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações e nas condições deste
Edital.

1. OBJETO
1.1.
Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MERENDA ESCOCLAR, conforme especificações no Termo de Referência - anexo I.
1.2.
As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, ao fornecimento dos
produtos constantes de um ou mais lotes, do Anexo I.
1.3.
Ao se candidatar ao fornecimento de determinado lote, a empresa obriga-se, sob pena de
desclassificação, a fornecer todos os itens dele.
1.4.
A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na Minuta do
Contrato de Fornecimento, Anexo V deste Edital.
2. FUNDAMENTO LEGAL
2.1.
A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal n.º 10.520, de 17
de julho de 2002, a Lei nº 8.666/93. E demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições
e anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos
preceitos de Direito Privado.
2.2.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
2.3.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento de Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar de certame.
3. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar do certame os interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de
habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.
3.2.
Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de
participar e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II
e III do art. 186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal 8.666/93.
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3.3.
É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei 8.666/93.
3.4.
Os interessados poderão obter o edital na Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º andar, Centro, em
Arataca – Bahia. Outras informações sobre a licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio pelo
portal. http://www.arataca.ba.gov.br/diarioOficial.
4. CREDENCIAMENTO
4.1.
Reputa-se credenciada junto ao pregoeiro a pessoa física regularmente designada para representar a
licitante no processo licitatório.
4.2.
O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos
administradores.
4.3.
O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo II, devendo
ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.
4.4.
Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação
4.5.
Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo pregoeiro.
4.6.
A ausência do credenciado, importará a imediata impossibilidade de participação da licitante por ele
representada, pois a presença física do representante legal da empresa é obrigatória.
4.7.
Iniciada a sessão pública do Pregão, não caberá desistência da proposta.
4.8.
A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante
por ele representada, salvo autorização expressa pelo senhor Pregoeiro.
4.9.
A Credencial deverá ser apresentada, em original, com papel timbrado do licitante, preferencialmente,
de acordo com o modelo Anexo II, com identificação do mandatário (nome, número da cédula de identidade e
do C.P.F.), além da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório.
4.10. Para os licitantes de pessoa física deverão apresentar para credenciamento cópia de documento de
identificação com foto e RG.
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1.
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação Anexo III deste Edital, deverá ser
apresentada fora dos envelopes A e B.
5.1.1. Caso a licitante apresentar essa declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação Anexo
III e tiver com a habilitação irregular e não podendo sanar durante a sessão será aplicado processo
administrativo.
5.2.
A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo, em sua parte externa, além do nome da proponente e do n.º
do CNPJ, os seguintes dizeres:
5.2.1. ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA-BA PREGÃO
PRESENCIAL Nº 010/2020
5.2.2. ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA-BA PREGÃO
PRESENCIAL Nº 010/2020
5.3.
A proposta deverá estar em original, datilografada, digitada ou até manuscrita, apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricadas e numeradas em todas as folhas, datadas e assinadas
pelo representante legal da licitante ou pelo seu procurador, sendo necessária, nesta última hipótese, é
necessário apresentação da procuração que contemple expressamente este poder.
5.4.
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação do Pregoeiro
ou por membros da equipe de apoio ou ainda pela Central de Compras ou Licitação deste Município.
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5.5.
Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará condicionada à verificação dos seus
respectivos registros, por meio de consulta a internet.
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE – A, “PROPOSTA COMERCIAL”
A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos:
6.1.
Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
6.2.
Número do pregão;
6.3.
A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, inclusive a marca do produto,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas.
6.4.
Preço unitário e total em moeda corrente do país, no máximo 03 casas decimais exemplo 0,00 a 0,000,
somente para os itens do lote 01 e 02 casas decimais exemplo 0,00, para os demais itens. É importante deixar
estabelecido que o preço deverá ser em média o preço de bomba, com pagamento a vista ou em até 10 dias
úteis.
6.5.
Indicação e descrição de forma detalhada das características do objeto da presente licitação em rigorosa
conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos;
6.6.
Não serão permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer;
6.7.
Prazo de validade da Proposta de Preços de no mínimo 60(sessenta) dias a contar da data de abertura
do Envelope “A”, independente de transcrição, excluindo os prazos de recursos administrativos;
6.8.
O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços por item para a quantidade total demandada,
expressando os valores em moeda nacional, reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que
não serão admitidas propostas alternativas.
6.9.
Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo (número) e se
tiver o expresso por extenso, será levado em conta este último e caso ocorrendo divergência entre o unitário e
o total será considerado o unitário.
6.10. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias
para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
6.11. A proposta de preços terá validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega
da proposta, facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo superior a este.
6.12. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
6.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas com preço
unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos.
6.14. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital ou que
consignarem valor unitário superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexeqüíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
6.15. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B)
7.1.
HABILITAÇÃO JURIDÍCA - Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.1.1. Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: aRegistro Comercial, no caso de empresa individual;
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades comerciais;
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7.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada no item “7.1.2”;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratandose de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
7.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal n.º 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
7.2.
REGULARIDADE FISCAL - Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
7.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede ou ao domicilio da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame e alvará de funcionamento;
7.2.3. Prova de regularidade de débito com a fazenda municipal, da sede ou do domicilio da licitante ou outra
prova equivalente, na forma da lei;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante certidão
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão da Dívida Ativa da União e INSS emitida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
7.2.5. Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal.
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA - Será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
7.3.1. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da licitação ou de execução patrimonial, expedidas
pelo distribuidor do domicilio da pessoa física
7.3.2. Balanço patrimonial do último exercício social, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta
Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta ou o balanço patrimonial,
Escrituração Contábil Digital (ECD), através do SPED – Serviço Público de Escrituração Digital que compreende:
7.3.2.1.
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;
7.3.2.2.
II – livro Razão e seus auxiliares, se houver;
7.3.2.3.
III – livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos neles transcritos.
7.3.3. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
7.3.4. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da microempresa
ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social;
7.3.5. No caso de empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL poderá apresentar em substituição ao
balanço o extrato do SIMPLES NACIONAL dos últimos 03 (três) meses;
7.3.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil- financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
7.3.7. DHP do responsável técnico pelo balanço.
7.4.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
7.4.1. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
Anexo IV deste Edital;
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7.4.2. Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar (Anexo VII).
7.4.3. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente acompanhado de cópia do contrato e
das notas fiscais a que fazem referência o referido atestado;
7.4.4. Apresentar alvará de localização e funcionamento atualizado da sede da licitante.
7.4.5. Apresentar alvará sanitário atualizado da sede da licitante.
7.4.6. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
Anexo IV deste Edital;
7.4.7. Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar (Anexo VII).
8.
DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
8.1.
No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão pública de processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2.
Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a Declaração de Pleno
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste edital, Anexo III e após esta fase os
envelopes A - Proposta de Preços e o Envelope B - Habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
8.3.
Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
8.4.
A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada
sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
8.5.
O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas,
bem como a regularidade das mesmas.
8.6.
A análise das propostas pelo pregoeiro visará o atendimento às condições estabelecidas neste edital e
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que o objeto não atenda às especificações, prazos e condições
fixados no edital e apresentarem preço baseado exclusivamente em propostas dos demais licitantes.
8.7.
Ocorrerá a divulgação das propostas recebidas e em consonância com as especificações e condições
detalhadas no edital.
8.8.
O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que
tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor
preço.
8.9.
Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o máximo
de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas escritas.
8.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
8.11. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter
o melhor preço.
8.12. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão
e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas
propostas.
8.13. Após a classificação das propostas de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores
sucessivos e superiores em até 10%(dez por cento), relativamente à de menor preço por lote, será dado início
à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva
e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido
dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
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8.14. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente
registrado.
8.15. Não serão admitidos dois ou mais lances verbais do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
8.16. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de
ordenação das propostas.
8.17. O pregoeiro poderá a qualquer momento na etapa de lances inserir o degrau e retirá-lo, quantas vezes
achar necessário.
8.18. Não ocorrendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço
e o valor estimado para a contratação.
8.19. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.20. A etapa de lances será considerada encerrada, quando todos os participantes desta etapa declinarem
da formulação de lances.
8.21. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura
do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de
habilitação.
8.22. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.
16.11- O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
8.23. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará
a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação
do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas
neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
8.24. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vier a
ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre
os licitantes, obedecendo os critérios anteriormente definidos neste Edital.
8.25. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste edital e/ou
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para o Tribunal, assim considerados aqueles incoerentes
com os praticados no mercado para execução do objeto do contrato.
8.26. O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão
registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances
verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os
recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
8.27. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneados na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre habilitação, inclusive mediante
a substituição e apresentação de documentos ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.28. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
8.29. A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
8.30. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que
foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.
8.31. A proposta readequada ao(s) lance(s) verbal (is) a empresa deverá apresentar no prazo máximo de 02
dias úteis, a contar do dia seguinte da sessão de lances. O não atendimento a esse item a empresa poderá
sofrer processo administrativo.
8.32. A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado verbalmente para o
um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote. Mas não poderá ser maior do lance
verbal vencedor do lote.
9. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
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9.1.
Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a
intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que
a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente,
a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
9.2.
Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem contrarrazões,
se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo
do recorrente.
9.3.
O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
9.4.
O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5.
A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir
sobre o recurso.
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Não havendo manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa
vencedora para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
10.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
10.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93,
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, devendo
comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º Andar, Centro, AratacaBahia.
11.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.
11.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente,
examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o
atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
11.4. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e será emitido para o
CNPJ informado na proposta de preços.
11.5. A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº 8.666/93.
11.6. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
a fazenda Nacional estadual, Municipal e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), estiverem com os
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.7. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada
para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, tratada no item VI, mediante
a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação
não se realizar.
11.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apelações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
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bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
11.9. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que se trata o item 11.7 ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais
licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
11.9.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação do
aviso por publicação no Diário Oficial do Município.
11.10. O prazo do contrato será até 31 de dezembro de 2020, poderá estender-se caso gere obrigações além
dessa data.
11.11. O contrato poderá ser prorrogado por igual período limitado a 60 (sessenta) meses, conforme art. 57
da Lei 8.666/93.
12. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
12.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, ressalvada a hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro, nos
termos do art. 65, II, “d”, Lei 8.666/93.
13. PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
13.1. Os bens serão fornecidos parceladamente até que seja atingida a quantidade total adquirida nesta
licitação, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo Gestor do Contrato anexo VI, em
conformidade com o cronograma de entregas e no local indicado no Termo de Referência, que constitui Anexo
I deste Edital.;
13.1.1. A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronograma de entrega, será fornecida à contratada
na data de assinatura do contrato.
13.1.2. O cronograma de entregas não fixará prazo inferior a 24 (vinte e quatro) horas para o início do
fornecimento.
13.2. As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número
do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da contratada, a especificação
dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.
13.3. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação
do respectivo recebimento por parte da contratada, inclusive por meio eletrônico.
13.3.1. Os bens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados a partir do
recebimento da respectiva requisição.
13.3.2. Quando a requisição for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá início no segundo
dia útil posterior à data do envio, independentemente de confirmação de recebimento. A mensagem enviada
pelo contratante será impressa e acostada aos autos do processo.
13.4. Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, a critério do contratante,
dentro dos limites legais, estima-se o prazo para entrega total do objeto licitado em 10 (dez) meses, contados
a partir da data da assinatura do contrato.
13.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO
14.1. Os pagamentos dos produtos fornecidos durante o mês serão efetuados no prazo de até 30 (trinta)
dias úteis, após entrega da nota fiscal diretamente à Contratada, através de transferência.
14.2. As despesas correrão pela Dotação Orçamentária de todas as Secretarias:
Órgão: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 SEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2107 GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIM.
ESCOLAR DO EN. FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa : 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO Fonte De Recurso: 15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
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Órgão: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 SEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2107 GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIM.
ESCOLAR DO EN. FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa : 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO Fonte De Recurso: 25% MDE
Órgão: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 SEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2107 GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIM.
ESCOLAR DO EN. FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
De Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS;
15. FORMA DE EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS /FATURAS
15.1. As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas de forma separada para Secretarias que possuem
fundo próprio.
16. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo V deste Edital.
16.2. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
16.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
17. DAS PENALIDADES
17.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, sujeitando-se
os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
17.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
17.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
17.4. 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;
17.5. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
17.5.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei.
17.5.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso.
17.5.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, 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.
17.5.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
17.5.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
17.6. Será advertido verbalmente, pelo pregoeiro, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento
da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
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17.7. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas Leis 10.520/02, art. 7º e 8.666/93,
art. 87, inciso II e art. 93 e 96.
17.8. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nas Leis 10.520/02, art.
7º e 8.666/93, art. 87, inciso II e art. 93 e 96.
17.9. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta,
os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
18. RESCISÃO
18.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas na Lei nº 8666/93.
18.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nas Leis 10.520/02 e 8.666/93.
18.3. Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
18.4. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei 8.666/93.
18.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato reconhecido pelas partes os
direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n·
8.666/93 e suas alterações.
19. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
19.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei 8.666/93.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada
a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade
e a segurança da contratação.
20.2. 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.
20.3. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
20.4. 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.
20.5. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Arataca, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.6. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes.
20.7. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
20.8. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
20.9. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial eletrônico do Município.
20.10. Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial
eletrônico do Município.
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20.11. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º Andar, Centro, AratacaBahia.
20.12. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
20.13. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil
à data fixada para o recebimento das propostas.
20.14. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
20.15. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
20.16. Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de referência.
Anexo II– Modelo de Procuração - Credencial
Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento
Anexo IV – Declaração do Menor
Anexo V – Minuta de Contrato
Anexo VI –Declaração de enquadramento como Micro ou empresa de Pequeno Porte
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
ANEXO VII - Modelo declaração de inexistência de impedimento
21. FORO
21.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Camacan - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.

Arataca, 30 de janeiro de 2020

THAIRONE SAMPAIO SANTOS
Pregoeiro Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2020
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar (merenda), com entrega parcelada em
cronograma fornecido pela secretaria municipal de educação, para atender os estudantes da rede municipal de
educação.
2. JUSTIFICATIVA
A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento
e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Arataca,
garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde
àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando
as diferenças biológicas entre as faixas etárias.
Justificar a instrução normativa do Tribunal de Contas...
Em análises realizadas junto ao setor de prestação de contas desta Secretaria Municipal de Educação,
constatou-se que o caixa escolar de diversas unidades escolares é insuficiente ou negativo, não havendo a
possibilidade de aquisição imediata de gêneros alimentícios para compor a alimentação escolar. Constatou-se
que a aquisição feita de forma direta pelas unidades escolares, através dos recursos oriundos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE, bem como, o repasse feito pela municipalidade, não atendia as diretrizes estabelecidas pela Lei 11.947
de 16 de junho de 2.009, ocasionando diversos prejuízos ao erário. Ressalta-se, que a aquisição individualizada
onera os valores dos produtos em relação à compra em grande escala. Logo, com a proximidade do início do
ano letivo e pela falta de planejamento da gestão antecessora e a falta de regulação, urge a necessidade da
compra em caráter de urgência, para atender as 93 (noventa e três) escolas da rede municipal. Nesse diapasão,
ressalta- se que a Constituição Federal, estabeleceu o dever do Estado, quanto à garantia do fornecimento da
alimentação escolar, a luz do artigo 208, Inciso VII, assim como a Lei 8069/90, Estatuto da Criança e do
Adolescente em Inciso VII do artigo 54. Com efeito, a alimentação é primordial no combate a repetência escolar,
pois é cediço que crianças, com problemas de alimentação, têm afetada a capacidade de aprendizagem. Assim
sendo, em face de todas as premissas, aqui mencionadas, houve a possibilidade de aquisição dos gêneros
alimentícios, com a dispensa do procedimento licitatório nos termos do Art. 14, § 1º da Lei 11. 947 de 16 de
junho de 2009, observando sempre a busca da administração pública pela melhor qualidade e o menor
desembolso, através de um procedimento formal de disputa registro de preços. Por fim, na forma proposta de
aquisição coletiva, irá proporcionar uma efetiva regulação do caixa escolar e do quantitativo adquirido por cada
escola.
3. DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
3.1.
As especificações constam no Anexo I deste Termo.
3.2.
Entregar os produtos conforme cronograma fornecido pela SEMED, a qual formulará periodicamente,
tendo a proponente o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da solicitação, para
entregar o produto solicitado em cada uma das Unidades de Ensino requisitantes.
3.3.
Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de
alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas,
toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da
Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme
tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF).
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3.4.
Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as
especificações mínimas exigidas abaixo:
3.4.1. Identificação do produto;
3.4.2. embalagem original e intacta;
3.4.3. data de fabricação;
3.4.4. data de validade;
3.4.5. peso líquido;
3.4.6. número do Lote;
3.4.7. nome do fabricante;
3.4.8. registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber.
4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1.
As proponentes deverão apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica, de direito público ou
privado, comprovando a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação.
4.2.
As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse
requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de gêneros
alimentícios.
5.
DA FISCALIZAÇÃO
5.1.
A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista responsável de cada unidade escolar, será
responsável pela fiscalização do fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos estipulados (prazo
de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade e marca dos produtos contratados).
5.2.
A equipe de Nutricionistas da SEMED realizará visita de rotina no local de armazenamento/produção
dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, para supervisão das atividades e verificação de boas práticas
conforme legislação sanitária vigente, podendo solicitar adequações caso necessário, estipulando prazos para
as devidas correções.
5.3.
A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMED. Não serão aceitos
produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.
6.
DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1.
O serviço deverá ser devidamente atestado, pela servidora Beatrix Belfort de Aguiar, após a aprovação
dos serviços pelas nutricionistas da unidade de ensino, sem o qual não será permitido nenhum pagamento.
7.
DA ENTREGA DOS PRODUTOS – LOCAL PERIODICIDADE
7.1.
Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que compõem as Regiões Administrativas
do Município conforme relação de endereço Anexo II.
7.2.
A Secretaria Municipal de Educação, fornecerá o cronograma de entrega, que deverá ser assinada em
conjunto com um dos (as) nutricionistas da Equipe, a qual deverá se identificar através de seu carimbo e
assinatura.
7.3.
OS produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:
7.3.1. hortifrutigranjeiros – semanalmente,
7.3.2. derivados lácteos e refrigerados, semanalmente,
7.3.3. produtos de panificação, de acordo com cardápio,
7.3.4. carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente, e,
7.3.5. alimentos Estoque-Seco (não-perecíveis), mensalmente ou de acordo com a capacidade de
estocagem da Unidade.
7.4.
Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer alterações.
8. DO PAGAMENTO
8.1.
O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal eletrônica, em até 30 (trinta) dias após a
entrega e aceitação dos produtos, com o devido ateste de recebimento na forma descrita no item 6.
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9.
9.1.

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
A prestação dos serviços será pelo prazo de 10 meses, ou até que se conclua o procedimento licitatório.

10.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que compõem cada Região Administrativa
do Município de Arataca, que serão responsáveis pela conferência dos gêneros no ato do recebimento, que
informarão à SEMED eventuais inconsistências.
10.2. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é de
total responsabilidade da proponente.
10.3. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para esse
fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física,
química ou biológica aos alimentos.
10.4. Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em caminhão tipo
baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos no ato da entrega.
10.5. Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno higienizadas quando
necessário, não sendo permitido o transporte de hortifrutis em caixas de madeira ou papelão, com exceção dos
ovos que poderão ser acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico.
10.6. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformizados
(camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higiene pessoal
adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), conforme boas práticas
de fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega.
10.7. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a
contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a notificação,
sem prejuízo das sanções previstas.
10.8. A contratada deverá emitir relatório trimestral de venda dos gêneros alimentícios por Unidade Escolar
deste Município a ser encaminhado SEMED.
10.9. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinente.
10.10. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues por Região Administrativa, diretamente nas Unidades
de Ensino da Rede Municipal, em conformidade com a Autorização de Fornecimento emitidas, de datas, pesos
e quantidades estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
11.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato;
11.2. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e recomendações
da contratante.
11.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora licitados;
11.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da
prestação dos serviços.
11.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência.
12.
ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES:
12.1. Na prefeitura municipal de Arataca, localizada na Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N. Centro, AratacaBahia.
13.
FONTE DE RECURSOS:
13.1. A Secretaria Municipal de Educação através das Caixas Escolares arcará com a despesa decorrente do
objeto de aquisição dos gêneros alimentícios com recursos provenientes do Convênio FNDE – PNAE e do
Tesouro municipal.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
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14.1. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tácita, incondicional,
irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições.
14.2. Nos preços já estão inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais
utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras.
LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOQUE SECO (NÃO-PERECÍVEIS)- ITENS 01-37
ITEM

GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE QUANT.

1

Achocolatado em pó solúvel, preparado com ingredientes sãos e limpo,
sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos,
contendo 400 g, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico ou
embalagem aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

UNIDADE

4.000

2

Açúcar Refinado, acondicionado em embalagem resistente de polietileno
atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, parasitas, larvas
e material estranho. Apresentando cor, odor e sabor característicos.
Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.

UNIDADE

4.000

3

Amendoim – moído cor, odor, sabor característicos. Acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo): valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação/validade. Isento de: matéria terrosa, parasitas, larvas,
material estranho sem umidade. Validade mínima de 6 (seis) meses, a
contar da data de entrega.

UNIDADE

1.000

4

Amido de Milho tipo 1, sob a forma de pó fino, cor branca, sabor e odor
característicos, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas.
Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo
200g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de:
matéria terrosa, parasitas, larvas, material estranho sem umidade,
fermentação ou ranço. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da
data de entrega.

UNIDADE

700

UNIDADE

2.000

UNIDADE

3.500

5

6

Arroz Branco tipo 1, agulhinha acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico, contendo 01 kg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de
entrega.
Arroz Parborizado, Classe fino, tipo 1, agulhinha acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses,
a contar da data de entrega.
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7

Azeite de Oliva extra virgem, acondicionado em embalagem de vidro ou
enlatado, contendo 1000 ml, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de
entrega.
Azeitona verde sem caroço – frutos em conserva. Cor, odor e sabor
característicos. Acondicionado em embalagem de vidro ou enlatado com
identificação na embalagem (rótulo) valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento de mofos ou material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

UNIDADE

100

UNIDADE

250

9

Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker, de textura crocante, com odor, sabor
e cor característicos, acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400 gramas,
com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega.

UNIDADE

6.000

10

Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos,
textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno
atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.

UNIDADE

6.000

11

Café em pó tipo 1, tradicional, torrado e moído, com certificado de selo de
pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente,
atóxica, tipo almofada, contendo 250 gramas, certificado com selo de
pureza ABIC, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 04
(quatro) meses a contar da data de entrega.

UNIDADE

1000

12

Canela em pó, acondicionada em embalagem de polietileno atóxico
transparente, aproximadamente 30g, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

UNIDADE

200

13

Coco ralado sem adição de açúcar, em flocos finos, acondicionado em
embalagem aluminizada ou de polietileno atóxico transparente, contendo
01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

UNIDADE

50

14

Cravo da índia - acondicionado em embalagem de polietileno atóxico
transparente, contendo 30g, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

UNIDADE

100

8
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15

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, subgrupo fina, classe branca,
obtido das raízes de mandioca sadias, devidamente, acondicionada em
embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho, não podendo apresentar-se úmida,
fermentada ou rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega.

UNIDADE

1.500

16

Farinha de tapioca natural, Em embalagens de 500g, que deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Validade mínima 6
(seis) meses a partir da data de fabricação. Prazo de validade mínimo de
12 meses a partir data de entrega.

UNIDADE

1200

17

Feijão tipo 1, preto, vermelho ou carioca, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses
a contar da data de entrega.

UNIDADE

2.500

18

Fubá de milho, produto obtido da moagem do grão de milho são, limpo,
isento de matéria terrosa e parasita. Não podendo apresentar umidade,
fermentação ou ranço. Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxico, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

UNIDADE

3.500

19

Leite de Coco Pronto para Beber 200 ml pode ser consumido puro ou
adoçado. Também pode ser utilizado em diversas receitas quentes ou frias.
Fica uma delícia misturar no café, chocolate ou chá. Ingredientes: água,
leite de coco, aroma identico ao natural de leite, celulose microcristalina,
goma xantana, ácido cítrico e sorbato de potássio. 100% vegano, sem
adição de açúcar, sem glúten e sem soja. Alimento à base de leite de coco..
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega

UNIDADE

1000

UNIDADE

6.000

UNIDADE

55

20

21

Macarrão, do tipo parafuso, com ovos, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses
a contar da data de entrega.
Manjericão desidratado acondicionado em embalagem de polietileno
atóxico transparente, contendo aproximadamente 30g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.
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22

Milho para preparo de canjica branca, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses
a contar da data de entrega.

UNIDADE

2.000

23

MILHO branco triturado, para mungunzá, tipo 1. Apresentação em
embalagens de 500g, que deve constar externamente os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data
de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação
vigente. O produto não deve apresentar manchas escuras, brancas,
avermelhadas ou esverdeadas. Prazo de validade mínimo de 6 meses a
partir data de entrega.

UNIDADE

1000

UNIDADE

1000

UNIDADE

1.000

UNIDADE

400

UNIDADE

300

UNIDADE

150

29

LEITE em pó integral, instantâneo, de origem animal, enriquecido com no
mínimo 8 vitaminas e minerais. Isento de gorduras trans. Embalado em
embalagem aluminizada com 400g. No seu rótulo deverá ter informação
sobre glúten, tabela nutricional com identificação da porção, modo de
preparo, rendimento, prazo de validade e número de lote.

UNIDADE

7.000

30

Extrato de tomate - embalagem 190 G

UNIDADE

2.000

31

COMINHO em pó. Embalagem Com mínimo 50g e máximo 60g.
COLORIFÍCO alimentício, a base de urucum, cor alaranjada, acondicionado
em pacote com 100g.
Flocos de milho - embalagem 500 G
GELATINA em pó : diversos sabores, fonte de vitaminas sem adição de
açúcares. Em embalagem de 1KG.
Molho pronto de tomate

UNIDADE

2.000

UNIDADE

2.000

UNIDADE

2.000

UNIDADE

400

UNIDADE

1.500

24

25

26

27

28

32
33
34
35

MISTURA para bolo sabores diversos sabores variados. Embalagem plástica
reforçada de 400g. No seu rótulo deverá conter informação nutricional,
sobre glúten, prazo de validade visível/lote.
Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa plástica resistente transparente,
ou lata contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.
Sal marinho iodado refinado, acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico, contendo 1 kg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de
entrega.
Vinagre, envasado em garrafa de polietileno atóxica resistente
transparente, contendo 750 ml, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data de
entrega.
Caldo de Carne cx c/24 tablete
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36

37

PROTÉINA texturizada de soja, flocos, desidratada, tipo bovina. Pacote
com 400 g. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data
de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação
vigente. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do
produto.
SARDINHA Lata em folha de flandres e verniz sanitário, sardinha em
conserva elaborado com pescado íntegro, fresco, limpo e viscerado, sem
escamas, sem espinhas, conservada em óleo comestível com sal. Rótulo
com valor nutricional, data de validade e lote.

UNIDADE

2.500

UNIDADE

3.000

LOTE 03 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: CARNES E DERIVADOS – ITENS – 01-06
ITEM

1

2

3

GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE QUANT.
Apresuntado fatiado e refrigerado, fatias finas em torno de 20g cada
Deverá apresentar coloração, odor e aspectos característicos. Contendo na
embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo
kg
100
de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e
data de embalagem. Validade mínima de 03 (três) dias, a contar da data
de entrega.
Salsisha com teor reduzido de sódio, a salsicha leva carnes de ave e suíno
3000
e condimentos naturais. Além disso, é prática e deliciosa! Vai bem na hora UNIDADE
do lanche ou até em pratos principais. Embalagem 1KG
OVO de galinha tamanho médio de variação de peso entre 50 e 55 g de
600
cor branca, classe A sem defeitos, cada dúzia deverá estar acondicionada UNIDADE
separada, com registro do ministério da agricultura.

4

Carne Bovina Moída tipo acém congelada, proveniente de animais, sadios,
abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração
vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem
pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura,
cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada,
odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer
substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 2kg,
contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega.

UNIDADE

3.000

5

Charque Bovino Dianteiro, sadio, devendo apresentar coloração vermelhovivo, odor característico. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e
esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável,
parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo,
transparente e resistente, peso líquido de 01 kg, contendo na
embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo
de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e
data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.

UNIDADE

3.000
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6

Peito de Frango sem osso, limpo, magro, não temperado, congelado,
proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária,
apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de
descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas,
sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em
embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg,
contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega.

Kg

3.000

LOTE 04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: DERIVADOS LÁCTEOS E REFRIGERADOS –
ITENS 01-05
ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE QUANT.

1

CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO : a) Classificação/ Características
gerais: o produto deverá ser preparado com frutas maduras, sãs, limpas e
isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais.
Ingredientes: suco concentrado de Maracujá, açúcar, isento de corantes
artificiais. Diluição mínima: 1:6 (01 parte do produto para 06 partes de
água). O produto deverá ser submetido a um tratamento que assegure a
sua apresentação e conservação em um prazo de no mínimo 04 meses a
contar da data de entrega, deverá ser refrigerado. Embalagens: garrafas
de 1L ou galões de 5L. Rotulagem: o rótulo deverá conter todas as
informações, de acordo com a legislação vigente, deverá estar de forma
clara de indelével o sabor correspondente, data de fabricação e validade,
temperatura de armazenamento. A embalagem deverá estar lacrada.
Transporte: veículo em carroceria fechada e isotérmico.

UNIDADE

2.000

UNIDADE

1.000

UNIDADE

1000

4

Queijo tipo mussarela, fresco, refrigerado, cortado em fatias finas em torno
de 20g cada, embaladas em saco plástico resistente atóxico e transparente.
Isento de estufamento, rachadura e mofos. Devendo ser fatiado no dia
anterior ao pedido. Contendo 500 na embalagem e a identificação do
produto, validade, data de embalagem, peso líquido, marca do fabricante.
O produto deverá ter selo de inspeção do órgão competente. Validade
mínima de 03 (três) dias a contar no ato da entrega.

kg

200

5

Queijo tipo parmesão ralado, embalado em saco plástico transparente
atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote,
data de fabricação, quantidade do produto contendo 100g. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

UNIDADE

200

2

3

LEITE de vaca liquido integral, pasteurizado, longa vida, rico em cálcio,
sem soro e sem amido acondicionado em embalagem tetra pak contendo
01 L.
Margarina com sal, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não rançoso,
acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo 500g.
Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante,
validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão
competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da
entrega.
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LOTE 05 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: PRODUTO DE PANIFICAÇÃO – ITENS 01 - 02
ITEM

GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE QUANT.

1

Pão doce, tipo hot dog, peso de 50g cada unidade, do tipo brioche,
preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas
de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será
rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável,
presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes
de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades,
larvas e material estranho. Contendo na embalagem a identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso
líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato da entrega.

UNIDADE

30.000

2

PÃO FRANCÊS, peso 50g. Formato fusiforme com adição de sal, composto
de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser
acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente
de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 24 horas após entrega.

UNIDADE

23.000

PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2020
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020
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ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela ,
devidamente
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº .....,
residente à rua
..................................................., nº como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos
os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar,
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2020
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei
Estadual ou Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2020
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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 no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO
DE ARATACA e a empresa XXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXXXX, para os fins que especifica.

O MUNICÍPIO DE ARATACA, pessoa jurídica, órgão público do Poder Executivo Municipal, inscrito no CNPJ
nº 13.658.158/0001-03, com sede na Pç João Gonçalves de Queiroz, S/N , 1° andar, Centro, Arataca-BA,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra.
KATIANA PINTO DE OLIVEIRA, brasileira, maior, solteira, portador do RG nº 07.100.038-3 SSP/BA e CPF
nº 000.678.245-01, residente e domiciliado na cidade de Arataca – BA, na Rua André Baio, Nº 999, Bairro Vila
Eglantina, e, do outro lado, a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato pela Srª
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº nº XXX.XXX.XXX-XX,
residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, resolvem firmar o presente
Contrato, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. constitui o objeto do presente Contrato o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE MERENDA ESCOCLAR, em conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da licitação
da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado
no Diário Oficial do Município.

Parágrafo Primeiro. 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.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS:
2.1. pela execução do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Arataca, pagará à CONTRATADA a
importância Total de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme
descriminado abaixo:
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa execução dos
serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, mão-de-obra, controle
tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às leis sociais e trabalhistas, seguros,
impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e
quaisquer outras despesas necessárias à total realização dos serviços;
2.3. os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRÉDITO DAS DESPESAS:
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2055 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2055 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DOS SUS;
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
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4.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de cheque, ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pela Contratada;
4.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura
aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da Contratada;
4.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e imperfeições
porventura apresentados após a liberação;
4.4. 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, do mês anterior ao vencimento da fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir:
VFC =VF(1+i)n onde: VFC = Valor da Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês
anterior/100; n = número de dias de atraso/30;
4.5. nas compras para entrega imediatas, assim entendidas aquelas com prazos de entrega em até quinze dias
contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira corresponde ao período
compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze
dias;
4.6. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste Contrato, de
acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 9.265/2004.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
5.1. o prazo de vigência contratual será até 31 de dezembro de 2020, contados a partir da assinatura do
Contrato;
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo se
prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a natureza de continuidade dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:
6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do CONTRATO;
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta CLÁUSULA, não
transfere à Prefeitura Municipal de Arataca, responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto
do CONTRATO;
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.4. a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução dos serviços;
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO
que a Prefeitura Municipal de Arataca, considerar imperfeitos;
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Arataca, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do presente CONTRATO
enseja a sua rescisão, com as consequentes penalidades contratuais e as demais previstas em Lei ou
regulamento;
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/93;
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes;
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, as atualizações,
compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de pagamento aqui previstas, bem como o
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empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo podendo ser registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento.
6.10. A CONTRATANTE designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato,
que ficará a cargo do Sr.(ª) José Borges de Souza, Designado pela Portaria 004/2018, de 22 de fevereiro de
2018.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
7.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado
a seguir:
7.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou
contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao Município;
7.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às cominações
legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo;
7.1.3. 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:
I10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
7.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei;
7.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso;
7.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, 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;
7.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta;
7.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;
7.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citada;
7.1.5.
serão
punidos
com
a
pena
de
declaração
de
inidoneidade
para
licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida
a
reabilitação
perante
a
autoridade
competente
para
aplicar
a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
8.2. transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando
for o caso;
8.3. promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
8.4. esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
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8.5. fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.6. solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
do contrato.
8.7. A CONTRATANTE designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato,
que ficará a cargo do Sr.(ª) José Borges de Souza, Designado pela Portaria 004/2018, de 22 de fevereiro de
2018.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:
9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
previstas na Lei nº 8.666/93;
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas na Lei
nº 8.666/93;
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 no que for pertinente,
além do Decreto Municipal nº 130/2007. Este Contrato está vinculado ao Pregão Presencial nº 010/2020;
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Camacan com renuncia expressa de qualquer outro,
para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO;
10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (três) vias igual teor, este
Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato.

Arataca (BA), XX de XXXXXXXXX de 2020.

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeita Municipal

Contratada

Testemunhas:
1.
CPF/RG:

2.
CPF/RG:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2020
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 010/2020, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
, inscrita no CNPJ no , cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto
ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no
Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos
ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada
vencedora do certame

Arataca-Ba, .....de

de 2020

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2020
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020
ANEXO VII
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Eu,
............................................................,
representante
da
empresa
............................................................., CNPJ:
............................................, interessado em participar no Processo Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL nº.
010/2020, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARATACA, DECLARO, sob as penas da Lei, que, que inexiste
impedimento legal contra esta empresa que impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Arataca-Ba., ......de

de 2020

RAZÃO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA, Estado da Bahia,
torna público aos interessados, por intermédio de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelas Portarias n.º
001/2017 e 008/2018, que fará realizar no dia 03 de março
de 2020, às 16h:30min (horário local), na Sala da Divisão
de Licitações, situada na Prç. João Gonçalves de Queiroz,
S/N, 2º andar, Centro, em Arataca – Bahia, licitação sob a
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE, objetivando o CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
LIMPEZA. Está licitação reger-se-á pelas disposições da Lei
Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 130/2007, Lei
Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente na Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações e nas condições deste
Edital.

1. OBJETO
1.1.
Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE LIMPEZA, conforme especificações no Termo de Referência - anexo I.
1.2.
As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, ao fornecimento dos
produtos constantes de um ou mais lotes, do Anexo I.
1.3.
Ao se candidatar ao fornecimento de determinado lote, a empresa obriga-se, sob pena de
desclassificação, a fornecer todos os itens dele.
1.4.
A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na Minuta do
Contrato de Fornecimento, Anexo V deste Edital.
2. FUNDAMENTO LEGAL
2.1.
A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal n.º 10.520, de 17
de julho de 2002, a Lei nº 8.666/93. E demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições
e anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos
preceitos de Direito Privado.
2.2.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
2.3.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento de Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar de certame.
3. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar do certame os interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de
habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.
3.2.
Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de
participar e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II
e III do art. 186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal 8.666/93.
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3.3.
É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei 8.666/93.
3.4.
Os interessados poderão obter o edital na Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º andar, Centro, em
Arataca – Bahia. Outras informações sobre a licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio pelo
portal. http://www.arataca.ba.gov.br/diarioOficial.
4. CREDENCIAMENTO
4.1.
Reputa-se credenciada junto ao pregoeiro a pessoa física regularmente designada para representar a
licitante no processo licitatório.
4.2.
O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos
administradores.
4.3.
O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo II, devendo
ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.
4.4.
Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação
4.5.
Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo pregoeiro.
4.6.
A ausência do credenciado, importará a imediata impossibilidade de participação da licitante por ele
representada, pois a presença física do representante legal da empresa é obrigatória.
4.7.
Iniciada a sessão pública do Pregão, não caberá desistência da proposta.
4.8.
A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante
por ele representada, salvo autorização expressa pelo senhor Pregoeiro.
4.9.
A Credencial deverá ser apresentada, em original, com papel timbrado do licitante, preferencialmente,
de acordo com o modelo Anexo II, com identificação do mandatário (nome, número da cédula de identidade e
do C.P.F.), além da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório.
4.10. Para os licitantes de pessoa física deverão apresentar para credenciamento cópia de documento de
identificação com foto e RG.
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1.
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação Anexo III deste Edital, deverá ser
apresentada fora dos envelopes A e B.
5.1.1. Caso a licitante apresentar essa declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação Anexo
III e tiver com a habilitação irregular e não podendo sanar durante a sessão será aplicado processo
administrativo.
5.2.
A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo, em sua parte externa, além do nome da proponente e do n.º
do CNPJ, os seguintes dizeres:
5.2.1. ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA-BA PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2020
5.2.2. ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA-BA PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2020
5.3.
A proposta deverá estar em original, datilografada, digitada ou até manuscrita, apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricadas e numeradas em todas as folhas, datadas e assinadas
pelo representante legal da licitante ou pelo seu procurador, sendo necessária, nesta última hipótese, é
necessário apresentação da procuração que contemple expressamente este poder.
5.4.
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação do Pregoeiro
ou por membros da equipe de apoio ou ainda pela Central de Compras ou Licitação deste Município.
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5.5.
Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará condicionada à verificação dos seus
respectivos registros, por meio de consulta a internet.
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE – A, “PROPOSTA COMERCIAL”
A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos:
6.1.
Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
Número do pregão;
6.2.
6.3.
A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, inclusive a marca do produto,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas.
6.4.
Preço unitário e total em moeda corrente do país, no máximo 03 casas decimais exemplo 0,00 a 0,000,
somente para os itens do lote 01 e 02 casas decimais exemplo 0,00, para os demais itens. É importante deixar
estabelecido que o preço deverá ser em média o preço de bomba, com pagamento a vista ou em até 10 dias
úteis.
6.5.
Indicação e descrição de forma detalhada das características do objeto da presente licitação em rigorosa
conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos;
6.6.
Não serão permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer;
6.7.
Prazo de validade da Proposta de Preços de no mínimo 60(sessenta) dias a contar da data de abertura
do Envelope “A”, independente de transcrição, excluindo os prazos de recursos administrativos;
6.8.
O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços por item para a quantidade total demandada,
expressando os valores em moeda nacional, reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que
não serão admitidas propostas alternativas.
6.9.
Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo (número) e se
tiver o expresso por extenso, será levado em conta este último e caso ocorrendo divergência entre o unitário e
o total será considerado o unitário.
6.10. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias
para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
6.11. A proposta de preços terá validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega
da proposta, facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo superior a este.
6.12. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
6.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas com preço
unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos.
6.14. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital ou que
consignarem valor unitário superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexeqüíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
6.15. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B)
7.1.
HABILITAÇÃO JURIDÍCA - Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.1.1. Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: aRegistro Comercial, no caso de empresa individual;
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades comerciais;
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7.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada no item “7.1.2”;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratandose de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
7.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal n.º 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
7.2.
REGULARIDADE FISCAL - Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
7.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede ou ao domicilio da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame e alvará de funcionamento;
7.2.3. Prova de regularidade de débito com a fazenda municipal, da sede ou do domicilio da licitante ou outra
prova equivalente, na forma da lei;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante certidão
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão da Dívida Ativa da União e INSS emitida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
7.2.5. Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal.
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA - Será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
7.3.1. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da licitação ou de execução patrimonial, expedidas
pelo distribuidor do domicilio da pessoa física
7.3.2. Balanço patrimonial do último exercício social, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta
Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta ou o balanço patrimonial,
Escrituração Contábil Digital (ECD), através do SPED – Serviço Público de Escrituração Digital que compreende:
7.3.2.1.
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;
7.3.2.2.
II – livro Razão e seus auxiliares, se houver;
7.3.2.3.
III – livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos neles transcritos.
7.3.3. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
7.3.4. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da microempresa
ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social;
7.3.5. No caso de empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL poderá apresentar em substituição ao
balanço o extrato do SIMPLES NACIONAL dos últimos 03 (três) meses;
7.3.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil- financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
7.3.7. DHP do responsável técnico pelo balanço.
7.4.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
7.4.1. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
Anexo IV deste Edital;
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7.4.2. Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar (Anexo VII).
7.4.3. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente acompanhado de cópia do contrato e
das notas fiscais a que fazem referência o referido atestado;
7.4.4. Apresentar alvará de localização e funcionamento atualizado da sede da licitante.
7.4.5. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
Anexo IV deste Edital;
7.4.6. Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar (Anexo VII).
8.
DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
8.1.
No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão pública de processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2.
Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a Declaração de Pleno
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste edital, Anexo III e após esta fase os
envelopes A - Proposta de Preços e o Envelope B - Habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
8.3.
Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
8.4.
A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada
sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
8.5.
O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas,
bem como a regularidade das mesmas.
8.6.
A análise das propostas pelo pregoeiro visará o atendimento às condições estabelecidas neste edital e
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que o objeto não atenda às especificações, prazos e condições
fixados no edital e apresentarem preço baseado exclusivamente em propostas dos demais licitantes.
8.7.
Ocorrerá a divulgação das propostas recebidas e em consonância com as especificações e condições
detalhadas no edital.
8.8.
O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que
tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor
preço.
8.9.
Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o máximo
de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas escritas.
8.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
8.11. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter
o melhor preço.
8.12. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão
e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas
propostas.
8.13. Após a classificação das propostas de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores
sucessivos e superiores em até 10%(dez por cento), relativamente à de menor preço por lote, será dado início
à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva
e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido
dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
8.14. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente
registrado.
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8.15. Não serão admitidos dois ou mais lances verbais do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
8.16. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de
ordenação das propostas.
8.17. O pregoeiro poderá a qualquer momento na etapa de lances inserir o degrau e retirá-lo, quantas vezes
achar necessário.
8.18. Não ocorrendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço
e o valor estimado para a contratação.
8.19. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.20. A etapa de lances será considerada encerrada, quando todos os participantes desta etapa declinarem
da formulação de lances.
8.21. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura
do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de
habilitação.
8.22. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.
16.11- O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
8.23. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará
a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação
do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas
neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
8.24. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vier a
ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre
os licitantes, obedecendo os critérios anteriormente definidos neste Edital.
8.25. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste edital e/ou
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para o Tribunal, assim considerados aqueles incoerentes
com os praticados no mercado para execução do objeto do contrato.
8.26. O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão
registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances
verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os
recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
8.27. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneados na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre habilitação, inclusive mediante
a substituição e apresentação de documentos ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.28. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
8.29. A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
8.30. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que
foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.
8.31. A proposta readequada ao(s) lance(s) verbal (is) a empresa deverá apresentar no prazo máximo de 02
dias úteis, a contar do dia seguinte da sessão de lances. O não atendimento a esse item a empresa poderá
sofrer processo administrativo.
8.32. A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado verbalmente para o
um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote. Mas não poderá ser maior do lance
verbal vencedor do lote.
9. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
9.1.
Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a
intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que
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a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente,
a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
9.2.
Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem contrarrazões,
se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo
do recorrente.
9.3.
O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
9.4.
O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5.
A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir
sobre o recurso.
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Não havendo manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa
vencedora para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
10.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
10.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93,
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, devendo
comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º Andar, Centro, AratacaBahia.
11.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.
11.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente,
examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o
atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
11.4. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e será emitido para o
CNPJ informado na proposta de preços.
11.5. A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº 8.666/93.
11.6. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
a fazenda Nacional estadual, Municipal e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), estiverem com os
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.7. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada
para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, tratada no item VI, mediante
a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação
não se realizar.
11.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apelações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
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caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
11.9. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que se trata o item 11.7 ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais
licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
11.9.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação do
aviso por publicação no Diário Oficial do Município.
11.10. O prazo do contrato será até 31 de dezembro de 2020, poderá estender-se caso gere obrigações além
dessa data.
11.11. O contrato poderá ser prorrogado por igual período limitado a 60 (sessenta) meses, conforme art. 57
da Lei 8.666/93.
12. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
12.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, ressalvada a hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro, nos
termos do art. 65, II, “d”, Lei 8.666/93.
13. PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
13.1. Os bens serão fornecidos parceladamente até que seja atingida a quantidade total adquirida nesta
licitação, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo Gestor do Contrato anexo VI, em
conformidade com o cronograma de entregas e no local indicado no Termo de Referência, que constitui Anexo
I deste Edital.;
13.1.1. A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronograma de entrega, será fornecida à contratada
na data de assinatura do contrato.
13.1.2. O cronograma de entregas não fixará prazo inferior a 24 (vinte e quatro) horas para o início do
fornecimento.
13.2. As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número
do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da contratada, a especificação
dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.
13.3. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação
do respectivo recebimento por parte da contratada, inclusive por meio eletrônico.
13.3.1. Os bens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados a partir do
recebimento da respectiva requisição.
13.3.2. Quando a requisição for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá início no segundo
dia útil posterior à data do envio, independentemente de confirmação de recebimento. A mensagem enviada
pelo contratante será impressa e acostada aos autos do processo.
13.4. Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, a critério do contratante,
dentro dos limites legais, estima-se o prazo para entrega total do objeto licitado em 10 (dez) meses, contados
a partir da data da assinatura do contrato.
13.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO
14.1. Os pagamentos dos produtos fornecidos durante o mês serão efetuados no prazo de até 30 (trinta)
dias úteis, após entrega da nota fiscal diretamente à Contratada, através de transferência.
14.2. As despesas correrão pela Dotação Orçamentária de todas as Secretarias:
Órgão: 0304 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO - Unidade Orçamentária: 030404
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO - Projeto Atividade: 2116 GESTÃO DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
De Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0305 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - Unidade Orçamentária: 030505 SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS - Projeto Atividade: 2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS -
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Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 00 RECURSOS
ORDINÁRIOS
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 01
TRANSFERÊNCIA EDUCAÇÃO 25%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2023 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 03070 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Unidade Orçamentária:
030707 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Projeto Atividade: 2030 MANUT.
DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DES. E COM. E SOCIAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE
CONSUMO - Fonte De Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 03090 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. MEIO AMB. E TURISMO - Unidade Orçamentária:
030909 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. MEIO AMB. E TURISMO - Projeto Atividade: 2031 GESTÃO DAS
AÇÕES DE AGRICULTURA - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De
Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0308 SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Unidade Orçamentária: 030808 SEC.
MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Projeto Atividade: 2033 GESTÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DE
OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
De Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 04
SALÁRIO EDUCAÇÃO
Órgão: 03070 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Unidade Orçamentária:
030708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Projeto Atividade: 20560 MANUT. DAS AÇÕES DO
IGD SUAS - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 29
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS
Órgão: 03070 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Unidade Orçamentária:
030708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Projeto Atividade: 2075 GESTÃO DOS RECURSOS
DO SCFV-SERV. DE CONV.E FORTALECIMENTO - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE
CONSUMO - Fonte De Recurso: 29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS
Órgão: 03070 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Unidade Orçamentária:
030708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Projeto Atividade: 2077 GESTÃO DE RECURSO DO
CRAS - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 29
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS
Órgão: 03070 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Unidade Orçamentária:
030708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Projeto Atividade: 2078 GESTÃO DE RECURSO DO
IGDBF - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 29
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS
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Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 19
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 40%
Órgão: 03070 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Unidade Orçamentária:
030708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Projeto Atividade: 2078 GESTÃO DE RECURSO DO
IGDBF - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 29
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2016 GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 15 TRANSFERÊNCIA
DE RECURSOS DO FNDE
Órgão: 0307 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Unidade Orçamentária:
030707 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Projeto Atividade: 2153 GESTÃO
DAS AÇÕES DO PROGRAMA 1ª INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL
DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS;
15. FORMA DE EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS /FATURAS
15.1. As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas de forma separada para Secretarias que possuem
fundo próprio.
16. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo V deste Edital.
16.2. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
16.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
17. DAS PENALIDADES
17.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, sujeitando-se
os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
17.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
17.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
17.4. 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;
17.5. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
17.5.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei.
17.5.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso.
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17.5.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, 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.
17.5.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
17.5.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
17.6. Será advertido verbalmente, pelo pregoeiro, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento
da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
17.7. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas Leis 10.520/02, art. 7º e 8.666/93,
art. 87, inciso II e art. 93 e 96.
17.8. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nas Leis 10.520/02, art.
7º e 8.666/93, art. 87, inciso II e art. 93 e 96.
17.9. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta,
os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
18. RESCISÃO
18.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas na Lei nº 8666/93.
18.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nas Leis 10.520/02 e 8.666/93.
18.3. Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
18.4. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei 8.666/93.
18.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato reconhecido pelas partes os
direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n·
8.666/93 e suas alterações.
19. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
19.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei 8.666/93.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada
a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade
e a segurança da contratação.
20.2. 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.
20.3. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
20.4. 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.
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20.5. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Arataca, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.6. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes.
20.7. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
20.8. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
20.9. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial eletrônico do Município.
20.10. Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial
eletrônico do Município.
20.11. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º Andar, Centro, AratacaBahia.
20.12. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
20.13. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil
à data fixada para o recebimento das propostas.
20.14. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
20.15. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
20.16. Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de referência.
Anexo II– Modelo de Procuração - Credencial
Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento
Anexo IV – Declaração do Menor
Anexo V – Minuta de Contrato
Anexo VI –Declaração de enquadramento como Micro ou empresa de Pequeno Porte
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
ANEXO VII - Modelo declaração de inexistência de impedimento
21. FORO
21.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Camacan - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.

Arataca, 03 de fevereiro de 2020

THAIRONE SAMPAIO SANTOS
Pregoeiro Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2020
PREGÃO PRESENCIAL 011/2020

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO:
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE LIMPEZA, de acordo com as especificações e os detalhamentos consignados neste Termo de
Referência e descrição abaixo:
LOTE - 1
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1

Água sanitária, em embalagem plástica 12x1

2

Alcool Gel 1lt

3

Alcool mínimo de 70%, cx com 12 unid

4

Amaciante para roupa, frasco com 2 litros

5

Copo descartável para café, branco leitoso capacidade 50 ml em poliestireno,
acondicionado em sacos plásticos lacrados, pacote com 100 unidades cada,
obedecendo às normas ABNT 14865, caixa com 50 pacotes.

6

Cloro em embalagem plástica de 2 Litros

7

8

9

Copo descartável para água, branco leitoso capacidade 200 ml em poliestireno,
acondicionado em sacos plásticos lacrados, pacote com 100 unidades cada,
obedecendo às normas ABNT 14865, caixa com 25 pacotes.
Desinfetante liquido bactericida, categoria básica restrita ao uso puro, essência,
corante e outras substancias químicas permitidas, composição aromática de
eucalipto e outras, acondicionado em franco plástico de 5 lts. Caixa com 04
unidades.
Desinfetante liquido para limpeza pesada, fungicida e bactericida, biodegradável,
acondicionado embalagem plastica de 1 Litro

UND

QT

CX

150

UND

300

CX

100

UND

200

CX

60

UND

500

CX

75

CX

175

UND

500

10

Detergente líquido, aroma côco, aplicação pra remoção de gordura e sujeira em
geral, acondicionados em frasco plástico de 500 ml, com validade minima de 180
dias. Caixa com 24 unidades.

CX

100

11

Detergente líquido, aroma neutro, aplicação para remoção de gorduras e sujeira
em geral, acondicionado em frasco plastico de 500ml, validade minima de 180
dias. Caixa com 24 unidades

CX

100

12

Escova para esfregar roupa

UND

75

13

Esponja para limpeza (louça) de poliuretano, tipo dupla face, medindo
102x70x28mm, com formato retangular, com bactericida, na cor verde fibra
abrasiva e amarela esponja macia.

UND

250

UND

250

UND

50

14

15

Flanela para limpeza, 100% algodão, na cor amarela, medindo aproximadamente
40 x 60 cm
Hipoclorito de Sódio galão de 5 lts para uso hospitalar ( 2,0% a 2,5% p/p cloro
ativo), multiuso, alveja desinfeta, mata bacterias, condicionada em embalagem
plástica de 05 lt, com selo de registro no ministerio da saúde, com validade minima
de 180 dias.
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18

Inseticida domestico, multi-inseticida, aerosol, para exterminar qualquer tipo de
inseto caseiro, frasco com 300 ml, minimo cheiro, baixa toxidade. Validade de 180
dias.
Lã de aço, para limpeza de utensílios e limpeza geral, acondicionado em saco
plástico, contendo 08 unidades
Limpa alumínio com 24 x 200ml

CX

20

19

Limpa cerâmica e azulejos – referência azulim ou similar

UND

100

20

Limpa vidro, com álcool, 500ml

UND

200

21

Limpador multiuso tradicional, 1x24x500ml
Lustra móveis emulsão aquosa cremosa, perfumada, uso interno e externo, cera,
silicone, emulsificante, conservantes, perfume, água, 200 ml, caixa com 12
unidades
Pano de prato, material algodão cru, comprimento 75x50, cor variadas,
características adicionais: absorvente, lavavel, e duravel.

CX

25

CX

25

UND

400

16
17

22
23

UND

75

PC

125

24

Pano para limpeza de chão (grosso) medindo aproximadamente 46x70 cm.

UND

600

25

Papel higiênico pacote contendo 04 rolos de 30m x 10 cm cada, na cor branca,
folha simples, fardo com 16 pacotes.

FD

175

26

Pedra sanitaria, acompanhada de suporte plastico com peso liquido de 40g,
composição: principio ativo, paradiclorobenzeno 99,75%, essencia e corante.

UND

500

27

Sabão em barra , cor azul com 250 gr, caixa c/ 50 unidades

28

Sabão em barra de coco com 200gr

29

CX

15

UND

150

Sabão em barra, pintado com 500 gr, caixa c/ 20 unidades

CX

15

30

Sabão em pó, com tensoativos, coadjuvantes, sinergista, branqueadores ópticos,
enzimas, perfume e àgua, cor azul, acondicionado embalagem plastica/papelão
com peso liquido de 1kg, validade minima de 180 dias. Caixa com 12 unidades.

CX

50

31

Sabonete 90 gr, pacote com 12 unidades

PC

50

32

Sabonete líquido de 1 lt caixa com 12 unid

CX

60

33

Saco de lixo 100 litros, polietileno de alta densidade, preto, com no mínimo
0,10mm de espessura, pacote com 50 unidades

PC

150

34

Saco plástico para coleta de lixo domestico de 50 litros, na cor preta, pacote com
100 unidades.

PC

150

35

Saco plástico para coleta de lixo domestico, de 30 litros com capacidade nominal
de 6,0hg, dimensões 47x57 cm, cada pacote deve conter 100 unidades.

PC

200

36

Vassoura de piaçava para gari

UND

250

UND

QT
125

LOTE II
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1

Balde plastico 15 litros para limpeza

UND

2

Balde com tampa de 60 litros com pedal

UND

20

3

Bucha corporal

UND

100

4

Caixa plástica 10 litros com tampa/alça - branca

UND

5

5

Coletores de lixo com rodas e tampa, diferentes capacidades, 30 litros.

UND

50

6

Carrinho de limpeza profissional completo tipo MOP I com balde, espremedor,
rodo, placa de segurança

UND

10

____________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
Rua João Gonçalves de Queiroz, S/N, Centro, Arataca – Bahia, CEP 45.695-000
CNPJ nº 13.658.158/0001-03 Fone: (73) 3673 1337

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q+FFDVWVZIVPR/PKB+GTQW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Arataca

Sexta-feira
14 de Fevereiro de 2020
85 - Ano - Nº 2220

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
ESTADO DA BAHIA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

7

Cera líquida, 750 ml, caixa com 12 unidades

UND

50

8

Cesto para lixo com tampa – capacidade mínima de 40 litros

UND

10

9

Cesto para lixo com tampa – capacidade mínima de 100 litros

UND

10

10

Colher descartável, embalagem com 50 unidades

PC

175

11

Creme de pentear, caixa com 12 unidades

CX

7,5

12

Desodorizador de ambientes, aerosol, 360ml

UND

250

13

Dispenser Papel Toalha Branco Toalheiro Interfolha

UND

10

14

Dispenser Sabonete ou Alcool Gel

UND

15

15

Embalagem plástica de 02 kilos. Tamanho 25 x 35 cm.

PC

5

16

Embalagem plástica. Tamanho 10x14 cm. Pacote com 100 unidades.

PC

5

17

Embalagem para cachorro-quente, pacote com 500 unidades

PC

75

18

Fósforo com 10 maços com 10 unidades cada

UND

250

19

Garfo descartável, tamanho almoço, pacote com 50 unidades

PC

175

20

Guardanapos de papel com folhas duplas, medindo aproximadamente 20 x 22,
pacote com 50 unidades

PC

400

21

Luva tamanho 7.5 – tipo mucambo para limpeza

UND

5

22

Luva de borracha mucambo pequena

UND

50

23

Luva de borracha mucambo media

UND

75

24

Luva de borracha mucambo grande

UND

75

25

Luva de Borracha A-D - Mucambo (Par)

UND

50

26

Mangueira grande, 100 metros com bico

UND

10

27

Pano multi uso em rolo de 300 metros, largura 33,0 cm, pano constituído de não
tecido 100% viscose e látex sintético.

RL

90

28

Pano de prato em algodão, medindo aproximadamente 40 x 70 cm, cor branca,
alvejado.

UND

400

29

Pano para limpeza de chão (grosso) medindo aproximadamente 46x70 cm.

UND

500

30

Pano para limpeza leve, pacote contendo 05 unidades, cada und com tamanho:
0,50m x 0,33m, composição 100% viscose e resina. (tipo perfex).

PC

90

31

Pás coletoras de lixo plástico tamanho médio

UND

40

32

Pasta Atol, caixa com 24 unidades

CX

10

33

Prato descartável, tamanho médio, pacote com 10 unidades

PC

200

34

Prato descartável, tamanho grande, pacote com 10 unidades

PC

200

35

Toalha de rosto em tecido felpudo composto de no minimo 90% de poliéster de
algodão e o restante em poliéster, medida mínima de 80 x 50 cm, cor lisa.

UND

225

PC

400

PC

175

36
37
38

Toalhas de papel, pacote com 02 rolos, 02 dobras cor branca, folhas de 21x23
cm. composição: 100% fibras naturais. produto não perecivel.
Toalhas de papel pacote com 02 rolos, cada rolo contém 75 folhas duplas, gofrada
e picotadas de 14 cm x22cm. 100% celulose. Na cor branca.
Touca descartável, caixa com 100 unidades

CX

70

39

Rodo com cabo de madeira resistente, 1,20m, com base medindo 30 cm e lâmina
de borraçha,

UND

500

40

Pá de Lixo com cabo grande

UND

175
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41

Saco plástico para coleta de lixo domestico de 100 litros, na cor preta, pacote com
100 unidades.

42

Shampoo, caixa com 12 unidades

UND

20

43

Vassoura de cerda macia

UND

150

44

Vassoura Higienica de vaso sanitário

UND

150

45

Vassoura de piaçava

UND

250

46

Vassoura de vasculhar

UND

75

PC

175

2 – JUSTIFICATIVA:
2.1. O presente procedimento destina-se a suprir as demandas das secretarias municipais considerando a
manutenção diária adequada dos referidos locais, onde dependem dos materiais listados para o atendimento
eficiente oferecido aos munícipes, oferecendo-lhes produtos de primeira qualidade, aprovado pelos órgãos
públicos de fiscalização e controle.
2.2. O formato presencial será adotado, em virtude da impossibilidade operacional de utilização de recursos
eletrônicos pelo Município de Arataca.
3 – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:
3.1. Os produtos licitados serão entregues no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras.
3.2. A empresa contratada deverá fornecer exclusivamente produtos de primeira qualidade, e que estiverem
de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes
competentes.
3.3. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.
4 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
4.1. Compete ao Secretário Municipal da secretaria correspondente ou o fiscal de contratos administrativos
designado pela Administração Pública serem os responsáveis pela fiscalização do contrato no que compete a
prestação dos serviços, observando todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega,
observância acerca da qualidade, manutenção da relação inicial entre os encargos do contratado e a retribuição
da Administração para a justa remuneração do fornecimento e serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato).
4.2. Os responsáveis pela fiscalização deste contrato, deverão:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando
for o caso;
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do
contrato.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
5.1. Da Contratada:
5.1.1 - Tomar todas as providências necessárias a fiel prestação dos serviços objeto desta licitação;
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5.1.2 - Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
5.1.3 - Promover a prestação dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
5.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente
a quaisquer reclamações;
5.1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do Município
em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela
5.1.6 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim,
a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a
ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado;
5.1.7 - Assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
5.1.8 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do
fornecimento dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE,
inclusive por danos causados a terceiros;
5.1.9 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista cível ou penal, relacionados a prestação dos
serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
5.1.10 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da
contratação;
5.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da contratação;
5.1.12 – Refazer o serviço prestado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte defeito ou
irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas;
5.2. Da Contratante:
5.2.1 - Supervisionar o serviço objeto exigindo presteza na entrega e correção das falhas eventualmente
detectadas;
5.2.2 - Permitir o acesso ao local da prestação dos serviços do pessoal da CONTRATADA, necessário à entrega
do objeto do Termo de Referência;
5.2.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à prestação dos
serviços.
6 – DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo dos produtos, compreendida nesse período a fase de ateste da Nota Fiscal/Fatura,
mediante cheque nominal à contratada ou por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela
contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes. Em caso de
irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizados.
7. CONDIÇÕES GERAIS:
7.1. Os produtos devem ser entregues acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com especificação
da quantidade por lotes entregues de cada medicamento;
7.2. Os preços devem estar descritos em documento fiscal especificados: unitário e preço total;
7.3. Os produtos devem ser entregues nas quantidades requeridas e apresentação em unidades
individualizadas;
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7.4. Os produtos deverão ser entregues no local indicado na Ordem de Fornecimento, indicando endereço
completo e telefone para contato com o responsável pelo recebimento da mercadoria;
7.5. Poderão ser solicitados ao fornecedor, pelo Pregoeiro ou pela Comissão de Licitação informações adicionais
necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras dos produtos e outras, a qualquer tempo e/ou
fases do procedimento licitatório, com a finalidade de dirimir dúvidas e instruir as decisões relativas ao
julgamento.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2020
PREGÃO PRESENCIAL 011/2020
ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela ,
devidamente
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº .....,
residente à rua
..................................................., nº como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos
os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar,
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2020
PREGÃO PRESENCIAL 011/2020
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei
Estadual ou Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2020
PREGÃO PRESENCIAL 011/2020
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 no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2020
PREGÃO PRESENCIAL 011/2020
ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO
DE ARATACA e a empresa XXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXXXX, para os fins que especifica.

O MUNICÍPIO DE ARATACA, pessoa jurídica, órgão público do Poder Executivo Municipal, inscrito no CNPJ
nº 13.658.158/0001-03, com sede na Pç João Gonçalves de Queiroz, S/N , 1° andar, Centro, Arataca-BA,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra.
KATIANA PINTO DE OLIVEIRA, brasileira, maior, solteira, portador do RG nº 07.100.038-3 SSP/BA e CPF
nº 000.678.245-01, residente e domiciliado na cidade de Arataca – BA, na Rua André Baio, Nº 999, Bairro Vila
Eglantina, e, do outro lado, a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato pela Srª
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº nº XXX.XXX.XXX-XX,
residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, resolvem firmar o presente
Contrato, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. constitui o objeto do presente Contrato o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE LIMPEZA, em conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da
licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e
publicado no Diário Oficial do Município.

Parágrafo Primeiro. 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.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS:
2.1. pela execução do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Arataca, pagará à CONTRATADA a
importância Total de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme
descriminado abaixo:
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa execução dos
serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, mão-de-obra, controle
tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às leis sociais e trabalhistas, seguros,
impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e
quaisquer outras despesas necessárias à total realização dos serviços;
2.3. os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRÉDITO DAS DESPESAS:
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2055 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2055 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DOS SUS;
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de cheque, ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pela Contratada;
4.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura
aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da Contratada;
4.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e imperfeições
porventura apresentados após a liberação;
4.4. 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, do mês anterior ao vencimento da fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir:
VFC =VF(1+i)n onde: VFC = Valor da Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês
anterior/100; n = número de dias de atraso/30;
4.5. nas compras para entrega imediatas, assim entendidas aquelas com prazos de entrega em até quinze dias
contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira corresponde ao período
compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze
dias;
4.6. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste Contrato, de
acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 9.265/2004.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
5.1. o prazo de vigência contratual será até 31 de dezembro de 2020, contados a partir da assinatura do
Contrato;
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo se
prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a natureza de continuidade dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:
6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do CONTRATO;
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta CLÁUSULA, não
transfere à Prefeitura Municipal de Arataca, responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto
do CONTRATO;
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.4. a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução dos serviços;
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO
que a Prefeitura Municipal de Arataca, considerar imperfeitos;
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Arataca, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do presente CONTRATO
enseja a sua rescisão, com as consequentes penalidades contratuais e as demais previstas em Lei ou
regulamento;
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/93;
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes;
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, as atualizações,
compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de pagamento aqui previstas, bem como o
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empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo podendo ser registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento.
6.10. A CONTRATANTE designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato,
que ficará a cargo do Sr.(ª) José Borges de Souza, Designado pela Portaria 004/2018, de 22 de fevereiro de
2018.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
7.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado
a seguir:
7.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou
contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao Município;
7.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às cominações
legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo;
7.1.3. 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:
I10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
7.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei;
7.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso;
7.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, 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;
7.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta;
7.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;
7.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citada;
7.1.5.
serão
punidos
com
a
pena
de
declaração
de
inidoneidade
para
licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida
a
reabilitação
perante
a
autoridade
competente
para
aplicar
a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
8.2. transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando
for o caso;
8.3. promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
8.4. esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
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8.5. fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.6. solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
do contrato.
8.7. A CONTRATANTE designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato,
que ficará a cargo do Sr.(ª) José Borges de Souza, Designado pela Portaria 004/2018, de 22 de fevereiro de
2018.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:
9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
previstas na Lei nº 8.666/93;
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas na Lei
nº 8.666/93;
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 no que for pertinente,
além do Decreto Municipal nº 130/2007. Este Contrato está vinculado ao Pregão Presencial nº 011/2020;
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Camacan com renuncia expressa de qualquer outro,
para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO;
10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (três) vias igual teor, este
Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato.

Arataca (BA), XX de XXXXXXXXX de 2020.

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeita Municipal

Contratada

Testemunhas:
1.
CPF/RG:

2.
CPF/RG:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2020
PREGÃO PRESENCIAL 011/2020
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 011/2020, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
, inscrita no CNPJ no , cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto
ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no
Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos
ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada
vencedora do certame

Arataca-Ba, .....de

de 2020

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2020
PREGÃO PRESENCIAL 011/2020
ANEXO VII
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Eu,
............................................................,
representante
da
empresa
............................................................., CNPJ:
............................................, interessado em participar no Processo Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL nº.
011/2020, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARATACA, DECLARO, sob as penas da Lei, que, que inexiste
impedimento legal contra esta empresa que impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Arataca-Ba., ......de

de 2020

RAZÃO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA, Estado da Bahia,
torna público aos interessados, por intermédio de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelas Portarias n.º
001/2017 e 008/2018, que fará realizar no dia 28 de agosto
de 2020, às 08h:30min (horário local), na Sala da Divisão
de Licitações, situada na Prç. João Gonçalves de Queiroz,
S/N, 2º andar, Centro, em Arataca – Bahia, licitação sob a
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE, objetivando o CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS,
MATERIAL
PENSO,
CONTRACEPTIVOS,
INJETAVEIS
E
MATERIAL
HOSPITALAR
DESTINADOS
À
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATACA – BAHIA. Está
licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Municipal nº 130/2007, Lei
Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente na Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações e nas condições deste
Edital.

1. OBJETO
1.1.
Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO, CONTRACEPTIVOS, INJETAVEIS E
MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATACA –
BAHIA, conforme especificações no Termo de Referência - anexo I.
1.2.
As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, ao fornecimento dos
produtos constantes de um ou mais lotes, do Anexo I.
1.3.
Ao se candidatar ao fornecimento de determinado lote, a empresa obriga-se, sob pena de
desclassificação, a fornecer todos os itens dele.
1.4.
A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na Minuta do
Contrato de Fornecimento, Anexo V deste Edital.
2. FUNDAMENTO LEGAL
2.1.
A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal n.º 10.520, de 17
de julho de 2002, a Lei nº 8.666/93. E demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições
e anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos
preceitos de Direito Privado.
2.2.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
2.3.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento de Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar de certame.
3. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar do certame os interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de
habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.
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3.2.
Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de
participar e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II
e III do art. 186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal 8.666/93.
3.3.
É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei 8.666/93.
3.4.
Os interessados poderão obter o edital na Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º andar, Centro, em
Arataca – Bahia. Outras informações sobre a licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio pelo
portal. http://www.arataca.ba.gov.br/diarioOficial.
4. CREDENCIAMENTO
4.1.
Reputa-se credenciada junto ao pregoeiro a pessoa física regularmente designada para representar a
licitante no processo licitatório.
4.2.
O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos
administradores.
4.3.
O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo II, devendo
ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.
4.4.
Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação
4.5.
Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo pregoeiro.
4.6.
A ausência do credenciado, importará a imediata impossibilidade de participação da licitante por ele
representada, pois a presença física do representante legal da empresa é obrigatória.
4.7.
Iniciada a sessão pública do Pregão, não caberá desistência da proposta.
4.8.
A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante
por ele representada, salvo autorização expressa pelo senhor Pregoeiro.
4.9.
A Credencial deverá ser apresentada, em original, com papel timbrado do licitante, preferencialmente,
de acordo com o modelo Anexo II, com identificação do mandatário (nome, número da cédula de identidade e
do C.P.F.), além da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório.
4.10. Para os licitantes de pessoa física deverão apresentar para credenciamento cópia de documento de
identificação com foto e RG.
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1.
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação Anexo III deste Edital, deverá ser
apresentada fora dos envelopes A e B.
5.1.1. Caso a licitante apresentar essa declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação Anexo
III e tiver com a habilitação irregular e não podendo sanar durante a sessão será aplicado processo
administrativo.
A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)
5.2.
envelopes fechados e indevassáveis, contendo, em sua parte externa, além do nome da proponente e do n.º
do CNPJ, os seguintes dizeres:
5.2.1. ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA-BA PREGÃO
PRESENCIAL Nº 012/2020
5.2.2. ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA-BA PREGÃO
PRESENCIAL Nº 012/2020
5.3.
A proposta deverá estar em original, datilografada, digitada ou até manuscrita, apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricadas e numeradas em todas as folhas, datadas e assinadas
pelo representante legal da licitante ou pelo seu procurador, sendo necessária, nesta última hipótese, é
necessário apresentação da procuração que contemple expressamente este poder.
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5.4.
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação do Pregoeiro
ou por membros da equipe de apoio ou ainda pela Central de Compras ou Licitação deste Município.
5.5.
Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará condicionada à verificação dos seus
respectivos registros, por meio de consulta a internet.
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE – A, “PROPOSTA COMERCIAL”
A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos:
6.1.
Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
6.2.
Número do pregão;
6.3.
A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, inclusive a marca do produto,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas.
6.4.
Preço unitário e total em moeda corrente do país, no máximo 03 casas decimais exemplo 0,00 a 0,000,
somente para os itens do lote 01 e 02 casas decimais exemplo 0,00, para os demais itens. É importante deixar
estabelecido que o preço deverá ser em média o preço de bomba, com pagamento a vista ou em até 10 dias
úteis.
6.5.
Indicação e descrição de forma detalhada das características do objeto da presente licitação em rigorosa
conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos;
6.6.
Não serão permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer;
6.7.
Prazo de validade da Proposta de Preços de no mínimo 60(sessenta) dias a contar da data de abertura
do Envelope “A”, independente de transcrição, excluindo os prazos de recursos administrativos;
6.8.
O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços por item para a quantidade total demandada,
expressando os valores em moeda nacional, reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que
não serão admitidas propostas alternativas.
6.9.
Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo (número) e se
tiver o expresso por extenso, será levado em conta este último e caso ocorrendo divergência entre o unitário e
o total será considerado o unitário.
6.10. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias
para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
6.11. A proposta de preços terá validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega
da proposta, facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo superior a este.
6.12. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
6.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas com preço
unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos.
6.14. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital ou que
consignarem valor unitário superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexeqüíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
6.15. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B)
7.1.
HABILITAÇÃO JURIDÍCA - Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.1.1. Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: aRegistro Comercial, no caso de empresa individual;
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7.1.2. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades comerciais;
7.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada no item “7.1.2”;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratandose de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
7.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal n.º 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
7.2.
REGULARIDADE FISCAL - Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
7.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede ou ao domicilio da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame e alvará de funcionamento;
7.2.3. Prova de regularidade de débito com a fazenda municipal, da sede ou do domicilio da licitante ou outra
prova equivalente, na forma da lei;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante certidão
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão da Dívida Ativa da União e INSS emitida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
7.2.5. Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal.
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA - Será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
7.3.1. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da licitação ou de execução patrimonial, expedidas
pelo distribuidor do domicilio da pessoa física
7.3.2. Balanço patrimonial do último exercício social, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta
Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta ou o balanço patrimonial,
Escrituração Contábil Digital (ECD), através do SPED – Serviço Público de Escrituração Digital que compreende:
7.3.2.1.
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;
7.3.2.2.
II – livro Razão e seus auxiliares, se houver;
7.3.2.3.
III – livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos neles transcritos.
7.3.3. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
7.3.4. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da microempresa
ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social;
7.3.5. No caso de empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL poderá apresentar em substituição ao
balanço o extrato do SIMPLES NACIONAL dos últimos 03 (três) meses;
7.3.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil- financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
7.3.7. DHP do responsável técnico pelo balanço.
7.4.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
7.4.1. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
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ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
Anexo IV deste Edital;
7.4.2. Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar (Anexo VII).
7.4.3. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente acompanhado de cópia do contrato e
das notas fiscais a que fazem referência o referido atestado;
7.4.4. Apresentar alvará de localização e funcionamento atualizado da sede da licitante.
7.4.5. Apresentar alvará sanitário atualizado da sede da licitante.
7.4.6. Comprovação de Cadastramento no órgão fiscalizador competente (ANVISA), juntamente com a Com
protocolo ou publicação, bem como as licenças para fornecer medicamentos especiais e controlados;
7.4.7. Comprovação de farmacêutico em seu quadro permanente de pessoal ou contrato de prestação de
serviço que atenda a presente licitação durante toda vigência do contrato.
7.4.8. Comprovação de licenciamento sanitário estadual e/ou municipal.
7.4.9. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
Anexo IV deste Edital;
7.4.10. Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar (Anexo VII).
8.
DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
8.1.
No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão pública de processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2.
Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a Declaração de Pleno
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste edital, Anexo III e após esta fase os
envelopes A - Proposta de Preços e o Envelope B - Habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
8.3.
Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
8.4.
A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada
sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
8.5.
O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas,
bem como a regularidade das mesmas.
8.6.
A análise das propostas pelo pregoeiro visará o atendimento às condições estabelecidas neste edital e
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que o objeto não atenda às especificações, prazos e condições
fixados no edital e apresentarem preço baseado exclusivamente em propostas dos demais licitantes.
8.7.
Ocorrerá a divulgação das propostas recebidas e em consonância com as especificações e condições
detalhadas no edital.
8.8.
O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que
tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor
preço.
8.9.
Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o máximo
de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas escritas.
8.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
8.11. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter
o melhor preço.
8.12. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão
e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas
propostas.
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8.13. Após a classificação das propostas de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores
sucessivos e superiores em até 10%(dez por cento), relativamente à de menor preço por lote, será dado início
à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva
e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido
dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
8.14. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente
registrado.
8.15. Não serão admitidos dois ou mais lances verbais do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
8.16. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de
ordenação das propostas.
8.17. O pregoeiro poderá a qualquer momento na etapa de lances inserir o degrau e retirá-lo, quantas vezes
achar necessário.
8.18. Não ocorrendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço
e o valor estimado para a contratação.
8.19. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.20. A etapa de lances será considerada encerrada, quando todos os participantes desta etapa declinarem
da formulação de lances.
8.21. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura
do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de
habilitação.
8.22. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.
16.11- O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
8.23. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará
a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação
do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas
neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
8.24. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vier a
ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre
os licitantes, obedecendo os critérios anteriormente definidos neste Edital.
8.25. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste edital e/ou
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para o Tribunal, assim considerados aqueles incoerentes
com os praticados no mercado para execução do objeto do contrato.
8.26. O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão
registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances
verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os
recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
8.27. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneados na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre habilitação, inclusive mediante
a substituição e apresentação de documentos ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.28. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
8.29. A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
8.30. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que
foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.
8.31. A proposta readequada ao(s) lance(s) verbal (is) a empresa deverá apresentar no prazo máximo de 02
dias úteis, a contar do dia seguinte da sessão de lances. O não atendimento a esse item a empresa poderá
sofrer processo administrativo.
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8.32. A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado verbalmente para o
um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote. Mas não poderá ser maior do lance
verbal vencedor do lote.
9. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
9.1.
Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a
intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que
a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente,
a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
9.2.
Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem contrarrazões,
se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo
do recorrente.
9.3.
O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
9.4.
O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5.
A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir
sobre o recurso.
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Não havendo manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa
vencedora para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
10.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
10.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93,
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, devendo
comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º Andar, Centro, AratacaBahia.
11.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.
11.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente,
examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o
atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
11.4. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e será emitido para o
CNPJ informado na proposta de preços.
11.5. A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº 8.666/93.
11.6. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
a fazenda Nacional estadual, Municipal e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), estiverem com os
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.7. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada
para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, tratada no item VI, mediante
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a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação
não se realizar.
11.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apelações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
11.9. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que se trata o item 11.7 ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais
licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
11.9.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação do
aviso por publicação no Diário Oficial do Município.
11.10. O prazo do contrato será até 31 de dezembro de 2020, poderá estender-se caso gere obrigações além
dessa data.
11.11. O contrato poderá ser prorrogado por igual período limitado a 60 (sessenta) meses, conforme art. 57
da Lei 8.666/93.
12. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
12.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, ressalvada a hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro, nos
termos do art. 65, II, “d”, Lei 8.666/93.
13. PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
13.1. Os bens serão fornecidos parceladamente até que seja atingida a quantidade total adquirida nesta
licitação, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo Gestor do Contrato anexo VI, em
conformidade com o cronograma de entregas e no local indicado no Termo de Referência, que constitui Anexo
I deste Edital.;
13.1.1. A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronograma de entrega, será fornecida à contratada
na data de assinatura do contrato.
13.1.2. O cronograma de entregas não fixará prazo inferior a 24 (vinte e quatro) horas para o início do
fornecimento.
13.2. As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número
do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da contratada, a especificação
dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.
13.3. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação
do respectivo recebimento por parte da contratada, inclusive por meio eletrônico.
13.3.1. Os bens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados a partir do
recebimento da respectiva requisição.
13.3.2. Quando a requisição for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá início no segundo
dia útil posterior à data do envio, independentemente de confirmação de recebimento. A mensagem enviada
pelo contratante será impressa e acostada aos autos do processo.
13.4. Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, a critério do contratante,
dentro dos limites legais, estima-se o prazo para entrega total do objeto licitado em 10 (dez) meses, contados
a partir da data da assinatura do contrato.
13.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO
14.1. Os pagamentos dos produtos fornecidos durante o mês serão efetuados no prazo de até 30 (trinta)
dias úteis, após entrega da nota fiscal diretamente à Contratada, através de transferência.
14.2. As despesas correrão pela Dotação Orçamentária de todas as Secretarias:
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2023 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE SAÚDE - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
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Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2004 GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2004 GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2025 GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2025 GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2026 GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2026 GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2028 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2055 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2055 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2084 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2084 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2091GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DO SUS - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2094 GESTÃO DE RECUROS DO NASF - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
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Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2025 GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2025 GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2088 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - Elemento De
Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS;
15. FORMA DE EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS /FATURAS
15.1. As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas de forma separada para Secretarias que possuem
fundo próprio.
16. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo V deste Edital.
16.2. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
16.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
17. DAS PENALIDADES
17.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, sujeitando-se
os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
17.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
17.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
17.4. 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;
17.5. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
17.5.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei.
17.5.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso.
17.5.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, 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.
17.5.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
17.5.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
17.6. Será advertido verbalmente, pelo pregoeiro, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento
da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
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17.7. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas Leis 10.520/02, art. 7º e 8.666/93,
art. 87, inciso II e art. 93 e 96.
17.8. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nas Leis 10.520/02, art.
7º e 8.666/93, art. 87, inciso II e art. 93 e 96.
17.9. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta,
os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
18. RESCISÃO
18.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas na Lei nº 8666/93.
18.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nas Leis 10.520/02 e 8.666/93.
18.3. Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
18.4. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei 8.666/93.
18.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato reconhecido pelas partes os
direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n·
8.666/93 e suas alterações.
19. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
19.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei 8.666/93.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada
a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade
e a segurança da contratação.
20.2. 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.
20.3. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
20.4. 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.
20.5. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Arataca, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.6. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes.
20.7. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
20.8. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
20.9. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial eletrônico do Município.
20.10. Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial
eletrônico do Município.
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20.11. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º Andar, Centro, AratacaBahia.
20.12. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
20.13. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil
à data fixada para o recebimento das propostas.
20.14. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
20.15. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
20.16. Integram o presente Edital:
20.17. DA AMOSTRA DOS ITENS – A amostra dos itens do material penso, deverá ser apresentada pelo
vencedor do certame como condição de assinatura do contrato, devendo a mesma ser compatível com os itens
cotados na proposta de preço em relação à qualidade ofertada, devendo possuir cada item o prazo mínimo de
1 ano.
20.18. Os itens relativos a medicamentos em geral, químicos, hospitalares e odontológicos, no que for
pertinente, prazo mínimo de validade deste será também de 1 ano.
Anexo I – Termo de referência.
Anexo II– Modelo de Procuração - Credencial
Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento
Anexo IV – Declaração do Menor
Anexo V – Minuta de Contrato
Anexo VI –Declaração de enquadramento como Micro ou empresa de Pequeno Porte
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
ANEXO VII - Modelo declaração de inexistência de impedimento
21. FORO
21.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Camacan - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.

Arataca, 29 de janeiro de 2020

THAIRONE SAMPAIO SANTOS
Pregoeiro Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2020
PREGÃO PRESENCIAL 012/2020

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO:
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO, CONTRACEPTIVOS, INJETAVEIS E
MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATACA –
BAHIA, de acordo com as especificações e os detalhamentos consignados neste Termo de Referência e
descrição abaixo:
LOTE 1 - MEDICAMENTOS
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UND

QTD

1

Ácido Ascórbico, 500 mg/5 ml, injetavel.

AMP

1500

2

Acido Tranexâmico, 250mg/5ml injetavel.

AMP

400

3

Adrenalina, Injetavel, 1 mg.

CX

5

4

Água para injeção, ampola c/10 ml.

CX

20

5

Aminofilina, Injetavél, 24ng, cx c/100 UND.

6

Amiodarona 50MG, injetavel.

7

Ampicilina, 500 mg/ml, cx c/50 UND.

CX

6

8

Atropina, 025 mg/ml, cx c/100 UND.

CX

15

9

Benzililicinicilina 1.200.000 U, injetavel.

AMP

600

10

Benzililicinicilina 600.000 UI injetavel.

AMP

600

11

Benzililicinicilina Procaina +Potassica, 300.000+100.000UI pó, susp. Injetavel,
frasco c/60 ml.

AMP

300

12

Bicarbonatode sódio, 8,4%, injetavel, 1mq/ml, ampola 10ml.

AMP

1.000

13

Butilbrometode escopolamina, 20mg/1ml.

AMP

2.000

14

Cafelexina, 250 mg/ml, injetavel.

AMP

500

15

Cefalotina 500g/2ml, injetavel.

AMP

600

16

Cetropofeno 100mg, injetavel.

AMP

600

17

Cimetidina, 150 mg/ 1ml, injetavel.

AMP

500

18

Ciprofloxacina, 2mg/100 ml, injetavel.

UND

100

19

Clorafenicol, 500 mg/ml injetavel.

AMP

300

20

Cloreto de Potássio, solução injetavel 10 % 10 ml.

AMP

4200

21

Cloreto de Sódio, solução injetavel 0,9 % 10 ml.

AMP

3000

22

Cloreto de Sódio, solução injetavel 10 % 10 ml.

AMP

3000

23

Cloridrato de Etilefrina. 10 mg/ml /injetavel.

AMP

1000

24

Cloridrato de Metoclopramida, 10 mg/2ml, injetável.

AMP

1500

25

Cloridrato de Papaverina 50mg, injetável.

AMP

100

26

Complexo B, 2ml, injetável.

AMP

3.000

27

Deslanosideo, injetável, 0,2 mg/ml, injetável.

AMP

200

28

Dexametasona, 2mg/ml, injetável.

AMP

3000

CX

5

AMP

500
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29

Dexclofeniramina 2mg, comprimido.

CPR

5.000

30

Diclofenaco Sódio, 75mg/3ml, injetável.

AMP

5.000

31

Dimeticona, 200mg.

CPR

3.000

32

Dipirona, 500mg/ml, injetável.

AMP

3000

33

Dopamina, 50mg/10ml, injetável.

AMP

200

34

Eritromicina 250mg, 60ml.

FR

150

36

Fluconazol 2mg, frasco c/ 100ml, injetável.

AMP

100

37

Furosemida, 20mg/2ml, injetável.

AMP

2000

39

Gentamicina, 80mg/2ml, injetável.

AMP

1200

40

Gliconato de Cálcio 10%, 10ml, injetável.

AMP

400

41

Glicode 25%, 10ml, injetável.

AMP

5.000

42

Glicose 50%, 10ml, injetável.

AMP

2000

43

Heparina Sódica, 5000Ui/025 ml, injetável.

AMP

300

44

Hidrocortisona, 100mg/2ml, injetável.

AMP

1.200

45

Insulina Humana Rgular, 100Ui/sol.injetável, 10ml.

UND

400

46

Levofloxacino, 5mg, frasco com 100ml.

FR

100

47

Lidocaína, 2% s/vaso ampola c/20ml, injetavel.

AMP

400

49

Manitol 20% solução, injetável, frasco c/250 ml.

AMP

300

50

Nitrato de prata, 5%, em solução aquosa, 10ml.

UND

1.000

51

Norestiterona 150mg.

AMP

30

52

Óleo Mineral 100%, Laxante, frasco c/ 100ml.

UND

600

53

Oxitocina, 5UI/ml, 1ml. Injetável.

AMP

100

54

Piracetam, 200mg/ml, injetável.

AMP

400

55

Sacarato de Hidróxido Férrico, ampola c/5ml.

AMP

200

56

Soro Fisiológico 0,9%, 250 ml: Solução fisiológica de cloreto sódio.

UN

3.000

57

Soro Fisiológico 0,9%, 500 ml: Solução fisiológica de cloreto de sódio.

UN

1.000

58

Soro Glicofisiológico, 500 ml: Solução de glicose + cloreto de sódio.

UN

1.000

59

UN

3.000

UN

3.000

61

Soro Glicosado á 5%, 250 ml: Solução de glicose.
Soro Ringer Lactato, 250 ml: Solução fisiológica de cloreto de sódio a 06% +
cloreto de potácio a 0,03%, cloreto de cálcio a 0,02% lactato de sódioa 0,03%
purificado.
Sulfato de Magnésio a 10%, ampolo com 10ml.

AMP

1.000

62

Sulfato de Magnésio a 50%, ampolo com 10ml.

AMP

600

63

Tiabendazol 5%, pomada com 20gr.

UND

200

64

Vitelinato de Prata, colírio 10%, gotas, embalagem c/10ml.

UND

200

60

LOTE 2 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS INJETÁVEIS
ITEM

UND

QTD

1

Cloridrato de Clorpromazina, 25mg/ml, injetável, ampola 5ml.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

AMP

300

3

Diazepan, 10mg, injetável.

AMP

1.000

4

Fenitóina, 20mg/ml/injetável.

AMP

200

5

Fenobarbital Sódico, 200mg, injetável.

AMP

200
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6

HaloperidolDecanoato, 5mg/1ml, injetável.

AMP

300

7

Haloperidol, ampola 1ml, injetável.

AMP

200

8

Morfina 10mg/ml, injetável.

AMP

200

LOTE 3 - MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UND

QTD

UND

5000

COMP

5000

UND

500

Clonazepam 0.5mg.

COMP

10000

Clonazepam 2.0mg.

COMP 30.000

1

Amitriptilina ( Cloridrato), 25 mg/comp.

2

Carbamazepina 200mg, comprimido.

4

Carbamazepina, suspensão, 4% 20mg/ml, C/100ml.

5
6
7

Clonazepan 2,5mg/ml solução oral, frasco c/20ml.

UND

300

8

Cloridrato de Clorpromazina, 100 mg. Comprimido.

UND

12.000

9

Diazepan, 10mg, comprimido.

COMP 12.000

10

Diazepan, 5mg, comprimido.

COMP 10.000

11

Fenitoina Sódica, 100mg, comprimido.

COMP

5.000

12

Fenobarbital, 100mg/comprimido.

COMP

6.000

13

Fenobarbital, 40mg/ml, solução oral, frasco c/20 ml.

UND

400

14

Fluoxetina, cloridrato 20mg, comprimido.

COMP

3.600

15

Haloperidol, 2mg/ml, sol. Oral, frasco c/20 ml.

UND

500

16

Haloperidol, 5mg, comprimido, cx c/100 UND.

COMP

8.000

18

Oxcarbamazepina 300mg.

COMP

1.000

19

Oxcarbazepinasusp 60mg/ml frscomp 100 ml + seringa dosadora.

UND

40

22

Prometazina, 25mg, comprimido.

UND

10000

23

Risperidona, 2mg.

COMP

2000

24

Risperidona, 3mg.

COMP

2000

25

Rispiridona 1mg, comprimido.

UND

5.000

26

Sertralina 50 mg, comprimido.

COMP

1.000

27

Tramadol 50 mg, comrpimido.

COMP

1.000

UND

QTD

FR

300

UND

400

TB

100

LOTE 4 - MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

1

Acetato de prednisolona solução oftalmica 1% frasco com 5ml.

2

Aciclovir 200mg comprimido.

3

Aciclovir creme dermatológico tubo 50g.

4

Ácido Acetilsalicílico, 100mg, comprimido.

COMP

5.000

5

Ácido Acetilsalicílico, 500mg, comprimido.

COMP

30000

6

Ácido Fólico, 0,2 mg/ml, solução oral, frasco c/30ml.

7

Ácido Fólico, 5mg comprimido.

8

Albendazol suspensão oral 40mg.

9

Albendazol, 400mg, comprimido Mastigavel.

10

Ambroxol Xarope 25mg/ml, frasco c/100ml, pediátrico.

FR

400

COMP

5.000

FR

800

COMP

600

FR

500
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11

Ambroxol xarope 30mg/ml, frasco c/100ml, adulto.

13

Amiodarona, 200mg, comprimido.

14

Amoxicilina 250mg, pó, susp. Oral, frasco c/60ml.

15

FR

500

COMP

3.000

FR

2.500

Amoxicilina, 500mg, capsula.

CAPS

20.000

16

AMOXILINA=CLAVULONATO 500/125MG.

COMP

1.000

17

Anlodipinobesilato, de 10mg, comprimido.

COMP 20.000

18

Atenolol 50mg.

COMP 10.000

19

Azitromicina, 500mg, comprimido.

COMP

2.000

20

Beclometasona, 25mcg, spray inalatório, frasco c200 dozes.

FR

120

21

Beclometasona, 50mcg, inalatório, uso nasal, frasco c/200 dozes.

FR

120

22

Benzoato de Benzila, 250mg/ml, emulsão 60ml.

FR

200

23

Brometo de Ipratrópio, 0,25 mg/ml, gotas, frasco c/20ml.

FR

100

24

Brometo de N-Butilescopolamina, 10mg, comprimido.

COMP

5.000

25

Bromidrato de fenoterol, 5mg/ml. Solução para inalação com 20ml.

FR

100

26

Budesonida 50 mcgaerosolnasal com 200 doses.

FR

50

27

Carbonato de calcio, 500mg, comprimido.

COMP

4.000

28

Carbonato de lítio, 300 mg, comprimido.

COMP

4.000

29

CARMELOSE SÓDICA 5MG/ML - COLÍRIO, FRASCO COM 10ML.

FR

30

30

Carvedilol 3,125mg blister com 10 comp.

COMP

200

31

Cefalexina, 250mg/5ml, susp. Oral, frasco c/60ml.

32

FR

100

Cefalexina, 500mg, capsulas.

CAPS

2.000

33

Cetoconazol creme dermatologico.

TUBO

300

34

Cetoconazol, 200mg, comprimido.

COMP

2.000

35

Cetoprofeno 150mg, comprimido.

COMP

4.000

36

Cimetidina, 200mg, comprimido.

COMP 10.000

37

Ciprofloxacino, 500mg, comprimido.

COMP

7.000

38

Cloranfenicol 250mg comp blister com 10 comp.

COMP

1.000

39

Cloreto de potássio, 60mg/ml, xarope, frasco c/120ml.

FR

300

40

Cloridrato de Metoclopramida, 10mg comprimido.

41

Cloridrato de Metoclopramida, 10mg/10ml, gotas, frasco c/10ml.

42

Cloridrato de Proponolol, 40mg. Comprimido.

43

Dexametasona 0,1% creme tubo com 10g.

TUBO

400

44

Dexametasona, 200mg, comprimido.

COMP

2000

45

Dexclorfeniramina solução 2mg/5ml frasco c/100ml.

FR

500

46

Dexclorfeniramina, 200mg, comprimido.

COMP

10000

47

Diclofenaco potássico, 50mg, comprimido.

COMP

5000

48

Diclofenaco sódico, 50mg, comprimido.

COMP

20000

49

Digoxina, 0,25mg/comprimido.

COMP

4.000

50

Dimeticona gotas.

FR

500

51

Dimeticona, 200mg, comprimido.

52

Dipirona Sódica, 500mg, comprimido.

53

Dipirona, GOTAS.

COMP

500

FR

1.200

UND

2.000

COMP

3.000

UND

20.000

FR

800
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55

Enantato de noretisterona 50mg + valerato de estradiol 5mg.

56

Eritromicina, suspensãooralfrasco c/60ml.

57

Eritromicina, 200mg, comprimido.

58

Espironolactona, 25mg, comprimido.

59

Estrogênio conjugado 0,3mg comp, revestido blister com 21 comp.

60
61
62

AMP

50

FR

180

UND

1.500

UND

2.400

COMP

500

Furosemida, 40mg, comprimido.

UND

16.000

Glibenclamida, 5mg, comprimido.

UND

30.000

Gliclazidacomp caixa com 30 comp.

COMP

2.000

63

Hidroclorotiazida 12,5 MG blister com 30 comp.

COMP

5.000

64

Hidroclotiazida, 25mg, comprimido.

UND

30.000

65

Hidroxidode Alumínio sup. Oral, 62mg/1ml, frasco c/200ml.

FR

240

66

Hipromelose colírio 0,3% frasco com 10ml.

FR

80

67

Ibulprofeno, 20mg/ml, susp. Oral, frasco C/100ml.

FR

1.000

68

Ibuprofeno, 600mg/comp.

UND

20.000

69

Insulina Humana Regular, 100UI/Sol. Injetável, 10ml.

70

Levonorgestrel 0,15 + Etinilestradiol 0,03mg.

71
72

AMP

50

COMP

8.000

Lidocaína geléia tubo com 25mg.

TUBO

200

Maleato de enalapril 20mg.

COMP 10.000

73

Maleato de Enalapril, 5mg comprimido.

COMP

8.000

74

Medroxiprogesterona, acetato 150 mg/ml - solução injetável.

AMP

30

75

Metformina, 850 mg, comprimido.

COMP 30.000

76

Metildopa, 250mg, comprimido.

COMP

4.000

77

Metronidazol, 5% Creme Vaginal, tubo c/50g.

TUBO

300

78

Metronidazol, 200 mg/5ml, susp. Oral, frasco, Oral, frasco c/100 ml.

79

FR

300

Metronidazol, 250 mg, comprimido.

UND

6.000

80

Miconazol, creme vaginal, 20mg, tubo c/28g.

TUBO

100

81

Miconazol, nitrato 2% locação frasco com 50ml.

FR

100

82

Neomicina + Bacitracina, 5mg+250UI/g, pomada, tubo c/10g.

TUBO

300

83

Nifedipina, 20mg, comprimido.

UND

10.000

84

Nimesulida, 100mg, comprimido.

UND

15.000

85

Nistatina, 100.000UI/ml, susp. Oral, frasco 30/ml.

FR

100

86

Nistatina, 25.000UI/creme vaginal tubo c/50g.

87

Nitrato de prata, 5%, em solução aquosa, 10ml.

88

Óleo Mineral 100% frasco c/100ml.

89

Omeprazol, 20mg, capsulas.

90

Paracetamol, 200mg/ml, sol. Oral, gotas, frasco c10ml.

FR

1.200

91

Paracetamol, 500mg, comprimido.

UND

18.000

92

Prednisona, 20mg, comprimido.

UND

4.000

93

Prednisona, 5mg, comprimido.

UND

6.000

94

Propranolol, 40mg, comprimido.

UND

8.000

95

Ranitidina xarope 150mg/10ml frasco com 120ml.

96

Ranitidina, 150mg, comprimido.

TUBO

200

FR

1.000

FR

300

CÁPS

30.000

FR

50

UND

6.000
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97

Rifampicina, 2%mg, susp. Oral, frasco c/60ml.

FR

60

98

Rifampicina, 300mg, capsulas.

CAPS

500

99

Sais p/Reidratação, pó p/sol.oralPct c/27,9g.

PCT

1.000

100

Salbutamol, 2mg, comprimido.

UND

2000

101

Salbutamol, 2mg/5ml, xarope, frasco c/120ml.

FR

260

102

Sinvastatina, 20mg, comprimido.

UND

12.000

103

Sulfadiazina de Prata, pasta 1%, pomada c/50g.

POTE

100

104

Sulfametoxazol + Trimetropina, mg+80mg, comprimido.

UND

6000

105

Sulfametoxazol + Trimetropina, 200mg+40mg/5mlSusp. Oral, fras c/ 100ml..

FR

300

106

Sulfato Ferroso, suspensão, 25mg/ml, frasco c/100ml.

FR

200

107

Sulfato Ferroso, 25mg/ml, sol.oral, frasco c/30ml.

FR

500

108

Sulfato Ferroso, 40mg, comprimido.

UND

16000

109

Tiabendazol, 500mg, comprimido.

COMP

500

110

Tiabendazol, 250mg, susp. Oral, frasco c/60ml.

FR

50

LOTE 5 - MATERIAL PENSO
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UND

QTD

1

Abaixador de língua, espátula em madeira, descartável, medindo aproximadamente
14 cmx1, 4cmx0,5mm, pct C/100UND.

Pct.

200

2

Água Destilada, galão c/05 litros.

Unid.

50

3

Água Oxigenada, vol 10: peróxido de hidrogênio, acetomilida, álcool, água
deionizada, embalagem 1000 ml.

L

30

4

Agulha hipodérmica descartavel13 x 4,5 C/100.

Cx.

20

5

Agulha hipodérmica descartável 20 x 5,5 C/100.

CX.

20

6

Agulha hipodérmica descartavel 25 x 7 C/100.

CX.

40

7

Agulha hipodérmica descartável 30 x 7 C/100.

CX.

40

8

Agulha hipodérmica 30 x 8 C/100.

CX.

40

9

Álcool 70%, embalagem 1000 ml.

Unid.

240

10

Álcool Absoluto 99,3%, embalagem c/1000 ml.

Unid.

240

11

Álcool Lodado, iodo, iodeto de potássio, álcool etílico e água deionizada,
embalagem 1000 ml.

L

150

12

Algodão Hidrólico, pcte 500g.

Pct.

100

13

Almotolias 250 ml, plástica, âmbar ou transparente, bico curvo.

Unid.

50

14

Almotolias 250 ml, plástica, âmbar ou transparente, bico reto.

Unid.

50

15

Ambu Adulto.

Unid.

3

16

Ambu Infantil.

Unid.

3

17

Aparelho de barbear 1 lâmina.

Unid.

60

18

Atadura Crepe 15cm 13 fios 4,5mt c/12.

DZ

380

19

Atadura Crepe 20cm 13 fios 4,5mt c/12.

Pct.

100

20

Atadura Crepe 30cm 13 fios 4,5mt c/12.

Pct.

60

21

Bolsa Coletora de Urina estéril, sistema fechado, capacidade p/2000 ml.

Unid.

100

22

Bolsa de Colostomia Plastica 30MM c/10.

CX.

20
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23

Bolsa p/ Colostomia/Ileostomia drenavel, recortavel.

Unid.

10

24
25

Campo Operatório 23 x 25 com 50.

Pct.

10

Campo Operatório 45 x 50 com 50.

Pct.

26

10

Cânulo de Guedel N° 0.

Unid.

3

27

Cânulo de Guedel N° 1.

Unid.

3

28

Cânulo de Guedel N° 2.

Unid.

3

29

Cânulo de Guedel N° 3.

Unid.

3

30

Cânulo de Guedel N° 4.

Unid.

10

31

Cânulo Endotraqueal c/ cuff 6,0.

Unid.

2

32

Cateter de Oxigênio Nasal Infantil.

Unid.

20

33

Cateter de Oxigênio Nasal para Recém Nascido.

Unid.

5

34

Cateter de Oxigênio Nasal Tipo Óculos.

Unid.

100

35

Cateter Intravenoso, 24g/19 mm (tipo Gelco), nº24.

Unid.

200

36

Cateter Intra vascular para punção periférica, nº16.

Unid.

500

37

Cateter Intra vascular para punção periférica, nº20.

Unid.

500

38

Cateter intra vascular para punção periférica, nº22.

Unid.

350

39

Cateter intra vascular para punção periférica, nº18.

Unid.

500

40

Cateter Intravenoso, 24g/19 mm (tipo Gelco), nº16

Unid.

400

41

Cateter Intravenoso, 24g/19mm tipo Gelco nº18

Unid.

600

42

Cateter Intravenoso, 24g/19mm tipo Gelco nº20

Unid.

2.400

43

Cateter Intravenoso, 24g/19mm tipo Gelco nº22

Unid.

2.400

44

Coletor de Urina e fezes c/80 ml, Universal de amostra biológicas, descartáveis.

Unid.

300

45

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 100% algodão, não estéril, 08 dobras, 11 fios pct
c/500 UND.

Pct.

300

46

Compressa tipo campo operatorio 45x50.

Und

300

47

Dreno de Perose 2.

Unid.

10

48

Equipo duas vias p/ solução parenterais, macro gotas.

Unid.

1500

49

Equipo Macro Gotas com injetor lateral.

Unid.

100

50

Equipo Micro Gotas, para soro, descartaveis, c/injetorduas vias.

Unid.

1.500

51

Escova Endocervical.

Unid.

1.500

52

Esparadrapo impermeável, na cor branca, em tecido apropriado de algodão, massa
adesiva 10cmx4,5cm sem capa.

Rolo.

200

53

Espatula de Ayres Pct c/100.

Pct.

60

54

Espéculo Descartavel G.

Pct.

600

55

Espéculo Descartavel M.

Pct.

600

56

Espéculo vaginal esterilizado por oxido etileno 95mm, tamanho M.

Unid.

500

57

Espéculo vaginal esterilizado por oxido etileno 95mm, tamanho P.

Unid.

1.000

58

Espéculo vaginal, esterilizado por oxido de etileno, 95mm tamanho g.

Unid.

1.000

59

Estetoscópio.

Unid.

20

60

Fio de Sutura Catgut Cromado 0 c/ agulha 2cm, agulha cilíndrica c/24.

CX.

10

61

Fio de Sutura Catgut Cromado 0 c/ agulha 4cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

10

62

Fio de Sutura Catgut Cromado 0 c/ agulha cm, agulha cilíndrica c/23.

CX.

10
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63

Fio de Sutura Catgut Cromado 1-0 c/ agulha 4cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

24

64

Fio de Sutura Catgut Cromado 2-0 c/ agulha 4cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

24

65

Fio de Sutura Catgut Cromado 3-0 c/ agulha 4cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

24

66

Fio de Sutura Catgut Cromada 4-0 c/ agulha 4cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

24

67

Fio de Sutura Catgut Cromado 5-0 c/ agulha 4cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

Cx.

24

68

Fio de Sutura Catgut Simples 0/c agulha 4cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

Cx.

24

69

Fio de Sutura Catgut Simples 1-0 c/ agulha 4cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

24

70

Fio de Sutura Catgut Simples 2-0 c/ agulha 4cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

24

71

Fio de Satura Catguts Simples 3-0 c/ agulha 4cm 3/8. agulha cilíndrica c/24.

CX.

24

72

Fio de Sutura Catguts simples 4-0 c/ agulha 4cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

24

73

Fio de Sutura Catguts Simples 5-0 c/ agulha 4cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

24

74

Fio de Sutura Linho 0 c/agulha 3cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

40

75

Fio de Sutura Linho 1-0 c/agulha 3cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

20

76

Fio de Sutura Linho 2-0 c/agulha 3cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

20

77

Fio de Sutura Linho 3-0 c/agulha 3cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

20

78

Fio de Sutura Linho 4-0 c/agulha 3cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

20

79

Fio de Sutura Linho 5-0 c/agulha 3cm 3/8, agulha cilíndrica c/24.

CX.

20

80

Fio de Sutura Mononylon 1 c/ agulha 4cm 3/8, agulha triangular/ cortante/ não
absorvível c/24.

CX.

40

81

Fio de Sutura Mononylon 2 c/ agulha 4cm 3/8, agulha triangular/ cortante/ não
absorvível c/24.

CX.

40

82

Fio de Sutura Mononylon 3 c/ agulha 4cm 3/8, agulha triangular/ cortante/ não
absorvível c/24.

CX.

40

83

Fio de Sutura Mononylon 4 c/ agulha 4cm 3/8, agulha triangular/ cortante/ não
absorvível c/24.

CX.

40

84

Fita Crepe Hospitalar.

Unid.

100

85

Fita Microporosa 10cm x 4,5m.

Unid.

100

86

Fita p/ Autoclave

Unid.

150

87

Fralda Descartável Infantil G c/10.

Pct.

20

88

Fralda Descartável Infantil M c/10.

Pct.

20

89

Fralda Descartável Infantil P c/10.

Pct.

30

90

Fralda Geriátrica Descartável Adulto c/ 12, Tamanho G.

Pct.

12

91

Garrote (látex) medindo 15 cm.

Unid.

20

92

Gorro Descartável

Pct.

20

93

GEL para Ultrassom, ph neutro, para uso em: monitores cardiacos, desfibriladores ,
bisturi elétrico, galão c/05 litros.

Unid.

20

94

Hipoclorito de Sódio 2,5% galão c/05 litros.

Unid.

80

95

Hipoclorito de Sódio 2,5% galão c/05 litros.

Unid.

80

96

Hipoclorito Sódio 1%, embalagem 1000 ml.

L

80

97

Lâmina de Bisturi N° 10 com Aço carbono, cx 100 unidades.

CX.

10

98

Lâmina de Bisturi N° 12 com Aço carbono, cx 100 unidades.

CX.

5

99

Lâmina de Bisturi N° 15 com Aço carbono, cx 100 unidades.

CX.

20
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100

Lâmina de Bisturi N° 20 com Aço carbono, cx 100 unidades.

CX.

20

101

Lâmina de Bisturi N° 22 com Aço carbono, cx 100 unidades.

CX.

10

102

Lâmina de Bisturi N° 23 com Aço carbono cx 100 unidades.

CX.

5

103

Lâmina de Bisturi N° 24 com Aço carbono.

CX.

10

104

Lâmina p/ Microscopia Vidro Fosca c/ 50.

CX.

20

105

Lâmina p/ Microscopia Vidro Lisa c/50.

CX.

20

106

Lanceta p/ Glicemia c/ 200.

CX.

30

107

Lençol de papel hospitalar, 100% fibras naturais, rolo c/50 cm x 50 m.

Rolo.

100

108

Luva Cirurgica Estéril, nº 6,5, em látex de borracha natural, lubrificado c/pó
bioabsorvível, superfície lisa, formato anatômico dedo curvo.

Par.

600

109

Luva Cirurgica Estéril, nº 7.0, em latex de borracha natural, lubrificado c/pó
bioabsorvível, superfície lisa, formato anatômico dedo curvo.

Par.

1200

110

Luva Cirurgica Estéril, nº 8.5, em látex de borracha natural, lubrificado c/pó
bioabsorvível, superfície lisa, formato anatômico dedo curvo.

Par.

300

111

Luva de Procedimento não cirurgico, tamanho G, látex borracha natural, superfície
lisa, ambidestra não estéril c/pó bioabsorvível, NQA 1,5 em cx c/100 UND.

CX.

400

112

Luva de Procedimento não cirurgico, tamanho M, látex borracha natural, superfície
lisa, ambidestra não estéril c/pó bioabsorvível, NQA 1,5 em cx c/100 UND.

CX.

200

113

Luva de Procedimento não cirúrgico, tamanho P, látex borracha natural, superfície
lisa, ambidestra não estéril c/pó bioabsorvivel, NQA 1,5 em cx c/100 UND.

CX.

500

114

Máscara, descartável ERB 96,7, eficiência de filtragem bactericida, com elástico,
atoxica, hipoarlérgica, não inflamável, isenta de fibra de vidro, 100% polipropileno,
cx c/50 UND.

Unid.

100

115

Máscara de Venturi Infantil (kit

Unid.

10

116

Máscara p/ Nebulização Adulto.

Unid.

20

117

Máscara p/ Nebulização Infantil.

Unid.

20

118

Máscara para poeiras incômodas, tipo concha c/elástico, 50 uni, Descartavel.

CX.

10

119

PVPI, a 7,5%, Tópico, veículo aquoo, embalagem 1000 ml.

Und.

60

120

Pro-pé.

Unid.

60

121

saco de lixo hospitalar branco leitoso. Pct c/500 UND.

Pct.

100

122

Scalpe p/ punção Venoso, c/borboleta e agulha, estéril, descartável, nº21.

Unid.

1200

123

Scalpe p/ punção Venoso, c/borboleta e agulha, estéril, descartável, nº23.

Unid.

1200

124

Scalpe p/ punção Venoso, c/borboleta e agulha, estéril, descartável, nº25.

Unid.

1200

125

Scalpe p/ punção Venoso, c/borboleta e agulha, estéril, descartável, nº27.

Unid.

1000

126

Scalpe p/ punção Venosa, c/borboleta e agulha, estéril, descartável, nº19

Unid.

1000

127

Seringa descartável/ 1ml/ p/insulina, 13 x 0,45mm, 26g ¹/²

Unid.

3000

128

Seringa descartável, 10 ml s/agulha.

Unid.

5000

129

Seringa descartável, 20 ml s/agulha.

Unid.

3000

130

Seringa descartável, 3ml s/agulha.

Unid.

6000

131

Seringa descartável, 5ml s/agulha.

Unid.

5000

132

Sonda Foley, siliconizada, estéril, n° 16.

Unid.

100

133

Sonda Foley, siliconizada, estéril, n° 18.

Unid.

100
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134

Sonda Foley, siliconizada, estéril, n° 20.

Unid.

100

135

Sonda retal, siliconizada, estéril, n° 18

Unid.

200

136

Sonda retal, siliconizada, estéril, n° 20.

Unid.

200

137

Sonda retal, siliconizada, estéril, n° 24.

Unid

100

138

Sonda Uretral, em PVC, atóxico, siliconizada, n° 16.

Unid.

300

139

Sonda Uretral, em PVC, atóxico, siliconizada, n° 18.

Unid.

300

140

Touca Plissada, PA Br 100% polipropileno, pct c/ 100 UND.

141

Pct.

200

Tubos Acrílico, 5ml, com tampa.

Unid.

6000

142

Tensiômetro.

Unid.

12

143

Termometro Digital.

Unid.

30

144

Tira Teste p/ Glicemia On Call Plus 50 tiras cor verde.

cx.

80

145

Vaselina liquida, purificada, embalagem 1000 ml.

L

60

UND

QTD

LOTE 6 - MATERIAL ANTI-SÉPTICO
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

1

Água Destilada 5lts.

FR

80

2

Água p/ injeção 10 ml.

FR

1800

3

Ácido Acético 2%.

LT

5

4

Água Oxigenada 10V.

LT

30

5

Álcool Absoluto 99%

LT

120

6

Álcool 70%

LT

120

7

Álcool Gel, 70%, para anti-sepia complementar das mãos embalagem plastica tipo
refil, contendo 800 ml.

LT

60

8

Álcool Iodado 0,1%.

LT

60

9

Clorexidina 2% Sol. Detergente.

LT

20

10

Clorexidina 5% Sol. Alcoólica.

LT

20

11

Detergente Enzimático 5lt.

GL

20

12

Éter 30%.

LT

60

13

Gel p/ Ultrason.

GL

24

14

PVPI Tópico.

LT

100

15

PVPI Degermante.

LT

100

16

Hiplocorito de Sódio 0,5%.

LT

20

17

Hiplocorito de Sódio 1%.

LT

10

18

Hiplocorita de Sódio 2,5%.

LT

10

19

Vaselina Liquida.

LT

10

LOTE 7 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS
ITEM

UND

QTD

1

BACLOFENO 10 mg

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

COMP

500

2

BROMOCRIPTINA 2,5 MG

COMP

150

3

CICLOSPORINA 100 MG

CAPS

150

4

CICLOSPORINA 50 MG

CAPS

100
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5

CLOBAZAM 20 MG

COMP

60

6

CLOROQUINA 150 MG

COMP

100

7

CODEINA 30 MG

COMP

100

8

DEFERASIROX 250 MG

COMP

50

9

DEFERIPRONA 500 MG

COMP

50

10

DONEPEZILA 10 MG

COMP

100

11

DOXAZOSINA 2mg

COMP

150

12

HIDROXICLOROQUINA 400 MG

COMP

100

13

MESALAZINA 400 MG

COMP

50

14

MESALAZINA 500 MG

COMP

50

15

METADONA 10 MG

COMP

70

16

MORFINA 10 MG

COMP

70

17

MORFINA DE LIBERACAO CONTROLADA 30

CAPS

50

18

OXIBUTININA 5mg

COMP

50

19

PASTEC

BISNA

12

20

PRAMIPEXOL 0,25 MG

COMP

70

21

PRIMIDONA 250 MG

COMP

50

22

REVANGE 37,5/325 mg

COMP

80

23

RISEDRONATO 35 MG

COMP

50

24

SILDENAFILA 20 MG

COMP

50

25

TACROLIMO 5 MG

CAPS

50

26

TIZANIDINA 2mg

COMP

100

27

ZIPRASIDONA 80 MG

COMP

60

UND

QTD

LOTE 8 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SAMU
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

1

Cânulo guedel de fibra cirúrgica nº 05.

UND

2

2

Cânulo guedel de fibra cirúrgica nº 01.

UND

2

3

Cânulo guedel de fibra cirúrgica nº 02.

UND

2

4

Cânulo guedel de fibra cirúrgica nº 04.

UND

2

5

Clampubimbical estéril embalagem individual em papel grau cirúrgico.

UND

50

6

Colete imobilizador dorsal (KED) infantil.

UND

1

7

Elástico de exercício tubo de látex, borracha garrote, pacote com 15m.

PCT

10

8

Kit de parto descartável caixa contendo materiais básico para situações de parto,
conteúdo 1 lençol descartável AMI, 1 avental descartável, 1 compressa de gazes de
pano, 1 par de luvas de cirúrgicas esterilizadas, 2 pares de luvas procedimento, 2
pcts gases esterilizado com 05 unidades, 2 clamps ( prendendor p/ cordão
umbilical) 1 bisturir esterializado, 1 absolvente higiênico, 1 saco plástico p descarte
de material, bracelete p/ identificação, 2 sache de álcool.

UND

30
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9

Manta térmica confeccionada em polietileno alumizado destinada a manter a vítima
aquecida.

UND

50

10

Máscara de venturi adulto.

UND

10

11

Máscara de venturi infantil.

UND

10

12

Máscara laríngea descartável.

CX

2

13

Rede Block

UND

6

14

Rolos de grau cirúrgico de 150/mm/100mm.

UND

10

15

Rolos de grau cirúrgico de 250/mm/100mm.

UND

10

16

Sonda para aspiração traqueal n° 04

UND

20

17

Sonda para aspiração traqueal n° 06

UND

20

18

Sonda para aspiração traqueal n° 08

UND

20

19

Sonda para aspiração traqueal n° 10

UND

30

20

Sonda para aspiração traqueal n° 12

UND

30

21

Sonda para aspiração traqueal n° 14

UND

30

22

Sonda para aspiração traqueal n° 16

UND

30

23

Sonda para aspiração traqueal n° 18

UND

20

24

Sonda para aspiração traqueal n° 20

UND

20

25

Sonda para aspiração traqueal n° 22

UND

20

26

Sonda para aspiração traqueal n° 24

UND

20

27

Tala moldável para imobilização de membros. Tam. Grande.

UND

20

28

Tala moldável para imobilização de membros. Tam. Médio.

UND

20

29

Tala moldável para imobilização de membros. Tam. Pequeno.

UND

20

30

Cânula guedel de fibra cirurgica n° 2

UND

2

LOTE 9 - MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
ITEM

UND

QTD

1

BISSULFATO DE CLOPIDOGRELL 75MG

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CX

120

2

BACLOFENO 10MG

CX

120

3

FUMARATO DE FORMETEROL DI-HIDRATADO + BUDESONIDA 6/100MCG

CX

130

4

NAPROXENO 500MG

CX

130

5

CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,25MG/ML + MALEATO DE FENIRAMINA 3.0MG

CX

180

6

INDAPIMIDA 1,5MG

CX

90

7

SUCCINATO DE METAPROLOL 100MG

CX

60

8

DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,375MG

CX

75

9

BROMETO DE TIOTRÓPICO 2,5MCG

CX

120

10

HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG

CX

60

11

HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG

CX

60

12

CINIRIZINA 75 MG

CX

90

13

CARVEDILOL 6,25 MG

CX

90

14

ITRACONAZOL 100 MG

CX

90

15

PENTOXIFILINA 400 MG

CX

90

16

SUCCINATO DE SOLIFENACINA / CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG

CX

60
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17

CLONIXINATO DE LISINA + CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA

CX

60

2 – JUSTIFICATIVA:
2.1. O presente procedimento destina-se a suprir as demandas das secretarias municipais considerando a
manutenção diária adequada dos referidos locais, onde dependem dos materiais listados para o atendimento
eficiente oferecido aos munícipes, oferecendo-lhes produtos de primeira qualidade, aprovado pelos órgãos
públicos de fiscalização e controle.
2.2. O formato presencial será adotado, em virtude da impossibilidade operacional de utilização de recursos
eletrônicos pelo Município de Arataca.
3 – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:
3.1. Os produtos licitados serão entregues no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras.
3.2. A empresa contratada deverá fornecer exclusivamente produtos de primeira qualidade, e que estiverem
de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes
competentes.
3.3. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.
4 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
4.1. Compete ao Secretário Municipal da secretaria correspondente ou o fiscal de contratos administrativos
designado pela Administração Pública serem os responsáveis pela fiscalização do contrato no que compete a
prestação dos serviços, observando todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega,
observância acerca da qualidade, manutenção da relação inicial entre os encargos do contratado e a retribuição
da Administração para a justa remuneração do fornecimento e serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato).
4.2. Os responsáveis pela fiscalização deste contrato, deverão:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando
for o caso;
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do
contrato.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
5.1. Da Contratada:
5.1.1 - Tomar todas as providências necessárias a fiel prestação dos serviços objeto desta licitação;
5.1.2 - Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
5.1.3 - Promover a prestação dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
5.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente
a quaisquer reclamações;
5.1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do Município
em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela
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5.1.6 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim,
a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a
ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado;
5.1.7 - Assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
5.1.8 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do
fornecimento dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE,
inclusive por danos causados a terceiros;
5.1.9 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista cível ou penal, relacionados a prestação dos
serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
5.1.10 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da
contratação;
5.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da contratação;
5.1.12 – Refazer o serviço prestado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte defeito ou
irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas;
5.2. Da Contratante:
5.2.1 - Supervisionar o serviço objeto exigindo presteza na entrega e correção das falhas eventualmente
detectadas;
5.2.2 - Permitir o acesso ao local da prestação dos serviços do pessoal da CONTRATADA, necessário à entrega
do objeto do Termo de Referência;
5.2.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à prestação dos
serviços.
6 – DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo dos produtos, compreendida nesse período a fase de ateste da Nota Fiscal/Fatura,
mediante cheque nominal à contratada ou por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela
contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes. Em caso de
irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizados.
7. CONDIÇÕES GERAIS:
7.1. Os produtos devem ser entregues acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com especificação
da quantidade por lotes entregues de cada medicamento;
7.2. Os preços devem estar descritos em documento fiscal especificados: unitário e preço total;
7.3. Os produtos devem ser entregues nas quantidades requeridas e apresentação em unidades
individualizadas;
7.4. Os produtos deverão ser entregues no local indicado na Ordem de Fornecimento, indicando endereço
completo e telefone para contato com o responsável pelo recebimento da mercadoria;
7.5. Poderão ser solicitados ao fornecedor, pelo Pregoeiro ou pela Comissão de Licitação informações adicionais
necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras dos produtos e outras, a qualquer tempo e/ou
fases do procedimento licitatório, com a finalidade de dirimir dúvidas e instruir as decisões relativas ao
julgamento.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2020
PREGÃO PRESENCIAL 012/2020
ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela ,
devidamente
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº .....,
residente à rua
..................................................., nº como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos
os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar,
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2020
PREGÃO PRESENCIAL 012/2020
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei
Estadual ou Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2020
PREGÃO PRESENCIAL 012/2020
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 no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2020
PREGÃO PRESENCIAL 012/2020
ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO
DE ARATACA e a empresa XXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXXXX, para os fins que especifica.

O MUNICÍPIO DE ARATACA, pessoa jurídica, órgão público do Poder Executivo Municipal, inscrito no CNPJ
nº 13.658.158/0001-03, com sede na Pç João Gonçalves de Queiroz, S/N , 1° andar, Centro, Arataca-BA,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra.
KATIANA PINTO DE OLIVEIRA, brasileira, maior, solteira, portador do RG nº 07.100.038-3 SSP/BA e CPF
nº 000.678.245-01, residente e domiciliado na cidade de Arataca – BA, na Rua André Baio, Nº 999, Bairro Vila
Eglantina, e, do outro lado, a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato pela Srª
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº nº XXX.XXX.XXX-XX,
residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, resolvem firmar o presente
Contrato, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. constitui o objeto do presente Contrato o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO, CONTRACEPTIVOS, INJETAVEIS E
MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATACA –
BAHIA, em conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da licitação da qual decorre este
termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no Diário Oficial do
Município.

Parágrafo Primeiro. 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.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS:
2.1. pela execução do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Arataca, pagará à CONTRATADA a
importância Total de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme
descriminado abaixo:
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa execução dos
serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, mão-de-obra, controle
tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às leis sociais e trabalhistas, seguros,
impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e
quaisquer outras despesas necessárias à total realização dos serviços;
2.3. os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRÉDITO DAS DESPESAS:
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2023 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE SAÚDE - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2004 GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
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Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2004 GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2025 GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2025 GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2026 GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2026 GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2028 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2055 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2055 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2084 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2084 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2091GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DO SUS - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2094 GESTÃO DE RECUROS DO NASF - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2025 GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS
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Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2025 GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - Elemento De Despesa: 33903000000
MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2088 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - Elemento De
Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte De Recurso: 14 TRANSFERÊNCIA SUS;
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de cheque, ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pela Contratada;
4.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura
aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da Contratada;
4.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e imperfeições
porventura apresentados após a liberação;
4.4. 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, do mês anterior ao vencimento da fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir:
VFC =VF(1+i)n onde: VFC = Valor da Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês
anterior/100; n = número de dias de atraso/30;
4.5. nas compras para entrega imediatas, assim entendidas aquelas com prazos de entrega em até quinze dias
contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira corresponde ao período
compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze
dias;
4.6. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste Contrato, de
acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 9.265/2004.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
5.1. o prazo de vigência contratual será até 31 de dezembro de 2020, contados a partir da assinatura do
Contrato;
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo se
prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a natureza de continuidade dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:
6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do CONTRATO;
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta CLÁUSULA, não
transfere à Prefeitura Municipal de Arataca, responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto
do CONTRATO;
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.4. a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução dos serviços;
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO
que a Prefeitura Municipal de Arataca, considerar imperfeitos;
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Arataca, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
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6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do presente CONTRATO
enseja a sua rescisão, com as consequentes penalidades contratuais e as demais previstas em Lei ou
regulamento;
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/93;
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes;
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, as atualizações,
compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de pagamento aqui previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo podendo ser registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento.
6.10. A CONTRATANTE designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato,
que ficará a cargo do Sr.(ª) José Borges de Souza, Designado pela Portaria 004/2018, de 22 de fevereiro de
2018.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
7.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado
a seguir:
7.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou
contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao Município;
7.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às cominações
legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo;
7.1.3. 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:
I10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
7.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei;
7.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso;
7.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, 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;
7.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta;
7.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;
7.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citada;
7.1.5.
serão
punidos
com
a
pena
de
declaração
de
inidoneidade
para
licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida
a
reabilitação
perante
a
autoridade
competente
para
aplicar
a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
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necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
8.2. transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando
for o caso;
8.3. promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
8.4. esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
8.5. fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.6. solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
do contrato.
8.7. A CONTRATANTE designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato,
que ficará a cargo do Sr.(ª) José Borges de Souza, Designado pela Portaria 004/2018, de 22 de fevereiro de
2018.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:
9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
previstas na Lei nº 8.666/93;
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas na Lei
nº 8.666/93;
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 no que for pertinente,
além do Decreto Municipal nº 130/2007. Este Contrato está vinculado ao Pregão Presencial nº 012/2020;
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Camacan com renuncia expressa de qualquer outro,
para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO;
10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (três) vias igual teor, este
Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato.

Arataca (BA), XX de XXXXXXXXX de 2020.

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeita Municipal

Contratada

Testemunhas:
1.
CPF/RG:

2.
CPF/RG:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2020
PREGÃO PRESENCIAL 012/2020
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 012/2020, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
, inscrita no CNPJ no , cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto
ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no
Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos
ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada
vencedora do certame

Arataca-Ba, .....de

de 2020

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2020
PREGÃO PRESENCIAL 012/2020
ANEXO VII
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Eu,
............................................................,
representante
da
empresa
............................................................., CNPJ:
............................................, interessado em participar no Processo Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL nº.
012/2020, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARATACA, DECLARO, sob as penas da Lei, que, que inexiste
impedimento legal contra esta empresa que impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Arataca-Ba., ......de

de 2020

RAZÃO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA, Estado da Bahia,
torna público aos interessados, por intermédio de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelas Portarias n.º
001/2017 e 008/2018, que fará realizar no dia 03 de março
de 2020 às 14h:30min (horário local), na Sala da Divisão
de Licitações, situada na Prç. João Gonçalves de Queiroz,
S/N, 2º andar, Centro, em Arataca – Bahia, licitação sob a
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO POR GLOBAL, objetivando o AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS
PÚBLICAS E PREDIOS DO MUNICIPIO DE ARATACA.
Está licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Municipal nº 130/2007, Lei
Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente na Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações e nas condições deste
Edital.

1. OBJETO
1.1.
Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para aquisição de material elétrico para
manutenção das vias públicas e prédios do município de arataca, conforme especificações no Termo de
Referência - anexo I.
1.2.
As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, ao fornecimento dos
produtos constantes de um ou mais lotes, do Anexo I.
1.3.
Ao se candidatar ao fornecimento de determinado lote, a empresa obriga-se, sob pena de
desclassificação, a fornecer todos os itens dele.
1.4.
A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na Minuta do
Contrato de Fornecimento, Anexo V deste Edital.
2. FUNDAMENTO LEGAL
2.1.
A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal n.º 10.520, de 17
de julho de 2002, a Lei nº 8.666/93. E demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições
e anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos
preceitos de Direito Privado.
2.2.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
2.3.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento de Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar de certame.
3. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar do certame os interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de
habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.
3.2.
Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de
participar e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II
e III do art. 186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal 8.666/93.
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3.3.
É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei 8.666/93.
3.4.
Os interessados poderão obter o edital na Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º andar, Centro, em
Arataca – Bahia. Outras informações sobre a licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio pelo
portal. http://www.arataca.ba.gov.br/diarioOficial.
4. CREDENCIAMENTO
4.1.
Reputa-se credenciada junto ao pregoeiro a pessoa física regularmente designada para representar a
licitante no processo licitatório.
4.2.
O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos
administradores.
4.3.
O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo II, devendo
ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.
4.4.
Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação
4.5.
Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo pregoeiro.
4.6.
A ausência do credenciado, importará a imediata impossibilidade de participação da licitante por ele
representada, pois a presença física do representante legal da empresa é obrigatória.
4.7.
Iniciada a sessão pública do Pregão, não caberá desistência da proposta.
4.8.
A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante
por ele representada, salvo autorização expressa pelo senhor Pregoeiro.
4.9.
A Credencial deverá ser apresentada, em original, com papel timbrado do licitante, preferencialmente,
de acordo com o modelo Anexo II, com identificação do mandatário (nome, número da cédula de identidade e
do C.P.F.), além da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório.
4.10. Para os licitantes de pessoa física deverão apresentar para credenciamento cópia de documento de
identificação com foto e RG.
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1.
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação Anexo III deste Edital, deverá ser
apresentada fora dos envelopes A e B.
5.1.1. Caso a licitante apresentar essa declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação Anexo
III e tiver com a habilitação irregular e não podendo sanar durante a sessão será aplicado processo
administrativo.
5.2.
A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo, em sua parte externa, além do nome da proponente e do n.º
do CNPJ, os seguintes dizeres:
5.2.1. ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA-BA PREGÃO
PRESENCIAL Nº 015/2020
5.2.2. ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA-BA PREGÃO
PRESENCIAL Nº 015/2020
5.3.
A proposta deverá estar em original, datilografada, digitada ou até manuscrita, apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricadas e numeradas em todas as folhas, datadas e assinadas
pelo representante legal da licitante ou pelo seu procurador, sendo necessária, nesta última hipótese, é
necessário apresentação da procuração que contemple expressamente este poder.
5.4.
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação do Pregoeiro
ou por membros da equipe de apoio ou ainda pela Central de Compras ou Licitação deste Município.
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5.5.
Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará condicionada à verificação dos seus
respectivos registros, por meio de consulta a internet.
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE – A, “PROPOSTA COMERCIAL”
A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos:
6.1.
Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
Número do pregão;
6.2.
6.3.
A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, inclusive a marca do produto,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas.
6.4.
Preço unitário e total em moeda corrente do país, no máximo 03 casas decimais exemplo 0,00 a 0,000,
somente para os itens do lote 01 e 02 casas decimais exemplo 0,00, para os demais itens. É importante deixar
estabelecido que o preço deverá ser em média o preço de bomba, com pagamento a vista ou em até 10 dias
úteis.
6.5.
Indicação e descrição de forma detalhada das características do objeto da presente licitação em rigorosa
conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos;
6.6.
Não serão permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer;
6.7.
Prazo de validade da Proposta de Preços de no mínimo 60(sessenta) dias a contar da data de abertura
do Envelope “A”, independente de transcrição, excluindo os prazos de recursos administrativos;
6.8.
O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços por item para a quantidade total demandada,
expressando os valores em moeda nacional, reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que
não serão admitidas propostas alternativas.
6.9.
Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo (número) e se
tiver o expresso por extenso, será levado em conta este último e caso ocorrendo divergência entre o unitário e
o total será considerado o unitário.
6.10. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias
para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
6.11. A proposta de preços terá validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega
da proposta, facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo superior a este.
6.12. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
6.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas com preço
unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos.
6.14. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital ou que
consignarem valor unitário superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexeqüíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
6.15. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B)
7.1.
HABILITAÇÃO JURIDÍCA - Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.1.1. Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: aRegistro Comercial, no caso de empresa individual;
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades comerciais;
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7.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada no item “7.1.2”;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratandose de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
7.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal n.º 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
7.2.
REGULARIDADE FISCAL - Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
7.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede ou ao domicilio da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame e alvará de funcionamento;
7.2.3. Prova de regularidade de débito com a fazenda municipal, da sede ou do domicilio da licitante ou outra
prova equivalente, na forma da lei;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante certidão
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão da Dívida Ativa da União e INSS emitida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
7.2.5. Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal.
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA - Será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
7.3.1. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da licitação ou de execução patrimonial, expedidas
pelo distribuidor do domicilio da pessoa física
7.3.2. Balanço patrimonial do último exercício social, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta
Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta ou o balanço patrimonial,
Escrituração Contábil Digital (ECD), através do SPED – Serviço Público de Escrituração Digital que compreende:
7.3.2.1.
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;
7.3.2.2.
II – livro Razão e seus auxiliares, se houver;
7.3.2.3.
III – livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos neles transcritos.
7.3.3. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
7.3.4. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da microempresa
ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social;
7.3.5. No caso de empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL poderá apresentar em substituição ao
balanço o extrato do SIMPLES NACIONAL dos últimos 03 (três) meses;
7.3.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil- financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
7.3.7. DHP do responsável técnico pelo balanço.
7.4.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
7.4.1. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
Anexo IV deste Edital;
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7.4.2. Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar (Anexo VII).
7.4.3. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente acompanhado de cópia do contrato e
das notas fiscais a que fazem referência o referido atestado;
7.4.4. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
Anexo IV deste Edital;
7.4.5. Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar (Anexo VII).
8.
DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
8.1.
No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão pública de processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2.
Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a Declaração de Pleno
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste edital, Anexo III e após esta fase os
envelopes A - Proposta de Preços e o Envelope B - Habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
8.3.
Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
8.4.
A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada
sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
8.5.
O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas,
bem como a regularidade das mesmas.
8.6.
A análise das propostas pelo pregoeiro visará o atendimento às condições estabelecidas neste edital e
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que o objeto não atenda às especificações, prazos e condições
fixados no edital e apresentarem preço baseado exclusivamente em propostas dos demais licitantes.
8.7.
Ocorrerá a divulgação das propostas recebidas e em consonância com as especificações e condições
detalhadas no edital.
8.8.
O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que
tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor
preço.
8.9.
Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o máximo
de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas escritas.
8.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
8.11. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter
o melhor preço.
8.12. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão
e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas
propostas.
8.13. Após a classificação das propostas de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores
sucessivos e superiores em até 10%(dez por cento), relativamente à de menor preço por lote, será dado início
à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva
e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido
dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
8.14. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente
registrado.
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8.15. Não serão admitidos dois ou mais lances verbais do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
8.16. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de
ordenação das propostas.
8.17. O pregoeiro poderá a qualquer momento na etapa de lances inserir o degrau e retirá-lo, quantas vezes
achar necessário.
8.18. Não ocorrendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço
e o valor estimado para a contratação.
8.19. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.20. A etapa de lances será considerada encerrada, quando todos os participantes desta etapa declinarem
da formulação de lances.
8.21. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura
do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de
habilitação.
8.22. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.
16.11- O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
8.23. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará
a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação
do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas
neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
8.24. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vier a
ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre
os licitantes, obedecendo os critérios anteriormente definidos neste Edital.
8.25. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste edital e/ou
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para o Tribunal, assim considerados aqueles incoerentes
com os praticados no mercado para execução do objeto do contrato.
8.26. O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão
registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances
verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os
recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
8.27. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneados na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre habilitação, inclusive mediante
a substituição e apresentação de documentos ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.28. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
8.29. A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
8.30. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que
foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.
8.31. A proposta readequada ao(s) lance(s) verbal (is) a empresa deverá apresentar no prazo máximo de 02
dias úteis, a contar do dia seguinte da sessão de lances. O não atendimento a esse item a empresa poderá
sofrer processo administrativo.
8.32. A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado verbalmente para o
um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote. Mas não poderá ser maior do lance
verbal vencedor do lote.
9. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
9.1.
Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a
intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que
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a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente,
a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
9.2.
Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem contrarrazões,
se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo
do recorrente.
9.3.
O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
9.4.
O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5.
A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir
sobre o recurso.
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Não havendo manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa
vencedora para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
10.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
10.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93,
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, devendo
comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º Andar, Centro, AratacaBahia.
11.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.
11.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente,
examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o
atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
11.4. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e será emitido para o
CNPJ informado na proposta de preços.
11.5. A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº 8.666/93.
11.6. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
a fazenda Nacional estadual, Municipal e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), estiverem com os
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.7. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada
para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, tratada no item VI, mediante
a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação
não se realizar.
11.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apelações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
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caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
11.9. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que se trata o item 11.7 ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais
licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
11.9.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação do
aviso por publicação no Diário Oficial do Município.
11.10. O prazo do contrato será até 31 de dezembro de 2020, poderá estender-se caso gere obrigações além
dessa data.
11.11. O contrato poderá ser prorrogado por igual período limitado a 60 (sessenta) meses, conforme art. 57
da Lei 8.666/93.
12. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
12.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, ressalvada a hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro, nos
termos do art. 65, II, “d”, Lei 8.666/93.
13. PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
13.1. Os bens serão fornecidos parceladamente até que seja atingida a quantidade total adquirida nesta
licitação, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo Gestor do Contrato anexo VI, em
conformidade com o cronograma de entregas e no local indicado no Termo de Referência, que constitui Anexo
I deste Edital.;
13.1.1. A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronograma de entrega, será fornecida à contratada
na data de assinatura do contrato.
13.1.2. O cronograma de entregas não fixará prazo inferior a 24 (vinte e quatro) horas para o início do
fornecimento.
13.2. As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número
do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da contratada, a especificação
dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.
13.3. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação
do respectivo recebimento por parte da contratada, inclusive por meio eletrônico.
13.3.1. Os bens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados a partir do
recebimento da respectiva requisição.
13.3.2. Quando a requisição for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá início no segundo
dia útil posterior à data do envio, independentemente de confirmação de recebimento. A mensagem enviada
pelo contratante será impressa e acostada aos autos do processo.
13.4. Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, a critério do contratante,
dentro dos limites legais, estima-se o prazo para entrega total do objeto licitado em 10 (dez) meses, contados
a partir da data da assinatura do contrato.
13.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO
14.1. Os pagamentos dos produtos fornecidos durante o mês serão efetuados no prazo de até 30 (trinta)
dias úteis, após entrega da nota fiscal diretamente à Contratada, através de transferência.
14.2. As despesas correrão pela Dotação Orçamentária de todas as Secretarias:
Órgão: 0304 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO - Unidade Orçamentária: 030404
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO - Projeto Atividade: 2116 GESTÃO DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
de Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0305 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - Unidade Orçamentária: 030505 SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS - Projeto Atividade: 2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS -
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Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 00 RECURSOS
ORDINÁRIOS
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 01
TRANSFERÊNCIA EDUCAÇÃO 25%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2023 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 03070 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Unidade Orçamentária:
030707 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Projeto Atividade: 2030 MANUT.
DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DES. E COM. E SOCIAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE
CONSUMO - Fonte de Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 03090 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. MEIO AMB. E TURISMO - Unidade Orçamentária:
030909 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. MEIO AMB. E TURISMO - Projeto Atividade: 2031 GESTÃO DAS
AÇÕES DE AGRICULTUR - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de
Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0308 SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Unidade Orçamentária: 030808 SEC.
MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Projeto Atividade: 2033 GESTÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DE
OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
de Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 04
SALÁRIO EDUCAÇÃO
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 19
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 40%
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
03607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2107 GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
de Recurso: 15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE;
15. FORMA DE EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS /FATURAS
15.1. As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas de forma separada para Secretarias que possuem
fundo próprio.
16. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo V deste Edital.
16.2. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
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16.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
17. DAS PENALIDADES
17.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, sujeitando-se
os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
17.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
17.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
17.4. 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;
17.5. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
17.5.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei.
17.5.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso.
17.5.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, 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.
17.5.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
17.5.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
17.6. Será advertido verbalmente, pelo pregoeiro, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento
da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
17.7. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas Leis 10.520/02, art. 7º e 8.666/93,
art. 87, inciso II e art. 93 e 96.
17.8. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nas Leis 10.520/02, art.
7º e 8.666/93, art. 87, inciso II e art. 93 e 96.
17.9. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta,
os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
18. RESCISÃO
18.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas na Lei nº 8666/93.
18.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nas Leis 10.520/02 e 8.666/93.
18.3. Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
18.4. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei 8.666/93.
18.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato reconhecido pelas partes os
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direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n·
8.666/93 e suas alterações.
19. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
19.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei 8.666/93.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada
a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade
e a segurança da contratação.
20.2. 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.
20.3. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
20.4. 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.
20.5. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Arataca, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.6. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes.
20.7. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
20.8. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
20.9. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial eletrônico do Município.
20.10. Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial
eletrônico do Município.
20.11. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º Andar, Centro, AratacaBahia.
20.12. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
20.13. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil
à data fixada para o recebimento das propostas.
20.14. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
20.15. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
20.16. Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de referência.
Anexo II– Modelo de Procuração - Credencial
Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento
Anexo IV – Declaração do Menor
Anexo V – Minuta de Contrato
Anexo VI –Declaração de enquadramento como Micro ou empresa de Pequeno Porte
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
ANEXO VII - Modelo declaração de inexistência de impedimento
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21. FORO
21.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Camacan - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.

Arataca, 03 de fevereiro de 2020

THAIRONE SAMPAIO SANTOS
Pregoeiro Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2020
PREGÃO PRESENCIAL 015/2020

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO:
1.1. A presente solicitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO
DAS VIAS PÚBLICAS E PREDIOS DO MUNICIPIO DE ARATACA, de acordo com as especificações e os
detalhamentos consignados neste Termo de Referência e descrição abaixo:
MATERIAL ELETRICO
Item

Discrição do Item

Unid.

Qtde

1

Adaptador p/ tomada

Un

30

2

Bocais simples s/ chave

Un

160

3

Cabo isolado pvc 750v x 100m

m

1.600

4

Cabo isolado pvc 750v 16.0 mm2 x 100m

m

1.600

5

Caixa padrão caneleta

Un

30

6

Caixa de grampo p/ fixar fio

Un

50

7

Caixa de luz bifásico

Un

50

8

Caixa de luz monofásica

Un

50

9

Caixa monofásica padrão Celba policarbonato

Un

50

10

Caixa plástica 4x2 polegadas

Un

300

11

Caixa polifásica padrão Celba

Un

50

12

Canaleta branca 20x10

Un

100

13

Cano galvanizado 3” c/ 3mts

Un

50

14

Capacitores

Un

100

15

Cinto p/ eletricista c/ gancho un 02

Un

10

16

Clits trifásico para louca

Un

330

17

Conector p/ haste aterramento

Un

80

18

Conectores alumínio para cabos 16mm

Un

50

19

Conectores tipo torno de 25mm

Un

40

20

Disjuntor bifásico 100 amp

Un

40

21

Disjuntor bifásico 50 amp

Un

40

22

Disjuntor bip

Un

40

23

Disjuntor monofásico 15 amp

Un

50

24

Disjuntor monofásico 20 amp

Un

50

25

Disjuntor monofásico 30 amp

Un

50

26

Disjuntor monofásico 40 amp

Un

50

27

Disjuntor monofásico 50 amp

Un

50

28

Disjuntor monofásico 60 amp

Un

50

29

Disjuntor monofásico 70 amp

Un

50
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30

Disjuntor termomagnético unipolar 10 a 30a x 127v

Un

50

31

Disjuntor termomagnético unipolar 35 a 50a x127 v

Un

50

32

Eletroduto curva curta pvc 1”

Un

70

33

Eletruduto garganta de 20mm

Un

350

34

Eletroduto garganta de 25mm

Un

600

35

Eletroduto garganta de 32mm

Un

400

36

Eletrodutopvc rígido 1”- 3m

Un

15

37

Extensão 5mts

Un

30

38

Grampo isolante

Un

50

39

Haste p/ aterramento 2,4m

Un

70

40

Interruptor de duas seções de embutir

Un

70

41

Interruptor de três seções de embutir

Un

70

42

Interruptor de uma seção de embutir

Un

70

43

Interruptor de uma seção de sobrepor

Un

70

44

Interruptor e tomada c/placa

Un

67

45

Interruptores sobrepor 1 tecla

Un

23

46

Pino 2 s bicol

Un

20

47

Pino 2 s Univ.Furop 2000 10ª-250v

Un

20

48

Pino bipolar simples macho

Un

20

49

Pino colorido 3 saída t pote

Un

20

50

Pino femeaexten cores

Un

20

51

Pino louca tripolar 1753-20

Un

20

52

Placa cega 4x2

Un

170

53

Platon teto

Un

100

54

Plugue pad 2p+t 3 saídas

Un

20

55

Quadro distr energia p/disj 3disj

Un

20

56

Quadro distr energia p/disj 6disj

Un

20

57

Rack 1rodana galvanizadas

Un

20

58

Rack 2rodanas galvanizadas

Un

20

59

Tomada simples de embutir

Un

70

60

Tomada simples de sobrepor

Un

70

61

Fio flexível 1,5mm

m

1.650

62

Fio flexível 2,5mm

m

1.650

63

Fio flexível 4mm

m

1.650

64

Fio flexível 6mm

m

1.650

66

Fio 40mm

m

700

67

Fio cabinho 1,5mm

m

2.000

68

Fio cabinho 2,5mm

m

2.400

69

Fio cabinho 4mm

m

1.670

70

Fio cabinho 6mm

m

800

65
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71

Fio cabo rígido 16mm

m

880

72

Fio cabo rígido 25mm

m

1.650

73

Fio flexível paralelo 2x1,5mm

m

1.650

74

Fio flexível paralelo 2x2,5mm

m

1.150

75

Fio flexível torcido 2x1,5mm

m

1.650

76

Fio flexível torcido 2x2,5mm

m

1.000

77

Fio rígido 1,5mm

m

1.650

78

Fio rígido 2,5mm

m

1.667

79

Fio rígido 4mm

m

2.000

80

Fio rígido 6mm

m

1.700

81

Fio som 2x1.50

m

400

82

Guia fio um 10

Un

20

83

Tubo eletroduto ½ pvc 3m

Un

150

84

Tubo eletroduto ¾ pvc 3m

Un

150

85

Tubo eletroduto de 20mm

Un

150

86

Tubo eletrodutopvc de 32mm c/ rosca

Un

150

87

Tubo eletrodutopvc de 40mm c/ rosca

Un

150

88

Tubo eletrodutopvc de 50mm c/rosca

Un

150

89

Base para rele

Un

70

90

Lâmpada fluorescente 127v, 20v, 2700k

Un

300

91

Lâmpada 250w 220 e 27

Un

10

92

Lâmpada mista 160w 220v

Un

300

92

Lâmpada tipo eletrônica 15w

Un

300

93

Lâmpada tipo eletrônica 20w

Un

350

94

Lâmpada tipo eletrônica 30w

Un

350

95

Lâmpada tipo eletrônica 45-

Un

350

96

Lâmpada vapor de sódio 150w

Un

350

97

Lâmpada 100w 220 incandescente

Un

350

98

Lâmpada 220w 220 incandescente

Un

350

99

Lâmpada 60w 220 incandescente

Un

300

100

Lâmpada de 100/127 incandescente

Un

300

101

Lâmpada de 150/127 incandescente

Un

300

102

Lâmpada de 220/127 incandescente

Un

300

103

Lâmpada de 60/127 incandescente

Un

300

104

Lanterna 2pl

Un

15

105

Reator elétrico pg 2x20

Un

50

106

Reator rcg vapor

Un

50

107

Reator tcg vapor sódio rs400ae26

Un

50

108

Reator vapor de sódio 150w base de fotocélula acoplada no reator

Un

85
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109

Reator vapor de sódio 70w base de fotocélula acoplada no reator

Un

85

110

Rele foto elétrico

Un

85

111

Spot 1lamp luxo

Un

10

112

Spot redondo

Un

15

113

Starter 110v-220v30m-40m

Un

70

114

Starter lâmpada fluorescente 20w

Un

70

115

Fita isolante 20 metros

Un

20

116

Fita isolante alta fusão 10m m 50

Un

20

117

Fita isolante de alta fusão 20m

Un

20

118

Fita crepe 50mt

Un

20

119

Fita zebrada 7cmx200mm

Un

70

2 – JUSTIFICATIVA:
2.1. Justifica-se a contratação em virtude da necessidade de manutenção de prédios públicos e ruas, bem como
na execução de manutenções elétricas.
3 – DOS PRAZOS.
3.1. Os produtos licitados serão entregues no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, a partir do recebimento
da Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras.
3.2. A empresa contratada deverá fornecer exclusivamente produtos de primeira qualidade, e que estiverem
de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes
competentes.
3.3. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.
4 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
4.1. O Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos ou o fiscal de contratos administrativos
designado pela prefeita serão os responsáveis pela fiscalização do contrato no que compete a prestação dos
serviços, observando todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da
qualidade, manutenção da relação inicial entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para
a justa remuneração do fornecimento e serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato).
4.2. Os responsáveis pela fiscalização deste contrato, deverão:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando
for o caso;
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do
contrato.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
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5.1. Da Contratada:
5.1.1 - Tomar todas as providências necessárias a fiel prestação dos serviços objeto desta licitação;
5.1.2 - Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
5.1.3 - Promover a prestação dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
5.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente
a quaisquer reclamações;
5.1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do Município
em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela
5.1.6 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim,
a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a
ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado;
5.1.7 - Assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
5.1.8 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do
fornecimento dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE,
inclusive por danos causados a terceiros;
5.1.9 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista cível ou penal, relacionados a prestação dos
serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
5.1.10 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da
contratação;
5.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da contratação;
5.1.12 – Refazer o serviço prestado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte defeito ou
irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas;
5.2. Da Contratante:
5.2.1 - Supervisionar o serviço objeto exigindo presteza na entrega e correção das falhas eventualmente
detectadas;
5.2.2 - Permitir o acesso ao local da prestação dos serviços do pessoal da CONTRATADA, necessário à entrega
do objeto do Termo de Referência;
5.2.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à prestação dos
serviços.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2020
PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela ,
devidamente
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº .....,
residente à rua
..................................................., nº como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos
os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar,
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2020
PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei
Estadual ou Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2020
PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
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 no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Arataca

de

de 2020

Razão Social (empresa) CNPJ
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2020
PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO
DE ARATACA e a empresa XXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXXXX, para os fins que especifica.

O MUNICÍPIO DE ARATACA, pessoa jurídica, órgão público do Poder Executivo Municipal, inscrito no CNPJ
nº 13.658.158/0001-03, com sede na Pç João Gonçalves de Queiroz, S/N , 1° andar, Centro, Arataca-BA,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra.
KATIANA PINTO DE OLIVEIRA, brasileira, maior, solteira, portador do RG nº 07.100.038-3 SSP/BA e CPF
nº 000.678.245-01, residente e domiciliado na cidade de Arataca – BA, na Rua André Baio, Nº 999, Bairro Vila
Eglantina, e, do outro lado, a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato pela Srª
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº nº XXX.XXX.XXX-XX,
residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, resolvem firmar o presente
Contrato, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. constitui o objeto do presente Contrato o AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA
MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E PREDIOS DO MUNICIPIO DE ARATACA, em conformidade
com a proposta de preços apresentada na sessão da licitação da qual decorre este termo contratual e
adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no Diário Oficial do Município.

Parágrafo Primeiro. 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.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS:
2.1. pela execução do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Arataca, pagará à CONTRATADA a
importância Total de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme
descriminado abaixo:
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa execução dos
serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, mão-de-obra, controle
tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às leis sociais e trabalhistas, seguros,
impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e
quaisquer outras despesas necessárias à total realização dos serviços;
2.3. os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRÉDITO DAS DESPESAS:
Órgão: 0304 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO - Unidade Orçamentária: 030404
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO - Projeto Atividade: 2116 GESTÃO DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
de Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0305 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - Unidade Orçamentária: 030505 SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS - Projeto Atividade: 2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS -
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Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 00 RECURSOS
ORDINÁRIOS
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 01
TRANSFERÊNCIA EDUCAÇÃO 25%
Órgão: 0310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade Orçamentária: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - Projeto Atividade: 2023 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE - Elemento De Despesa:
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIA SAÚDE 15%
Órgão: 03070 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Unidade Orçamentária:
030707 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - Projeto Atividade: 2030 MANUT.
DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DES. E COM. E SOCIAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE
CONSUMO - Fonte de Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 03090 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. MEIO AMB. E TURISMO - Unidade Orçamentária:
030909 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. MEIO AMB. E TURISMO - Projeto Atividade: 2031 GESTÃO DAS
AÇÕES DE AGRICULTUR - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de
Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0308 SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Unidade Orçamentária: 030808 SEC.
MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Projeto Atividade: 2033 GESTÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DE
OBRAS TRANSP. E SERV. PÚBLICOS - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
de Recurso: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 04
SALÁRIO EDUCAÇÃO
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
030607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso: 19
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 40%
Órgão: 0306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - Unidade Orçamentária:
03607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade: 2107 GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - Elemento De Despesa: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO - Fonte
de Recurso: 15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE;
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de cheque, ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pela Contratada;
4.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura
aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da Contratada;
4.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e imperfeições
porventura apresentados após a liberação;
4.4. 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
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do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir:
VFC =VF(1+i)n onde: VFC = Valor da Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês
anterior/100; n = número de dias de atraso/30;
4.5. nas compras para entrega imediatas, assim entendidas aquelas com prazos de entrega em até quinze dias
contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira corresponde ao período
compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze
dias;
4.6. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste Contrato, de
acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 9.265/2004.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
5.1. o prazo de vigência contratual será até 31 de dezembro de 2020, contados a partir da assinatura do
Contrato;
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo se
prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a natureza de continuidade dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:
6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do CONTRATO;
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta CLÁUSULA, não
transfere à Prefeitura Municipal de Arataca, responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto
do CONTRATO;
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.4. a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução dos serviços;
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO
que a Prefeitura Municipal de Arataca, considerar imperfeitos;
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Arataca, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do presente CONTRATO
enseja a sua rescisão, com as consequentes penalidades contratuais e as demais previstas em Lei ou
regulamento;
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/93;
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes;
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, as atualizações,
compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de pagamento aqui previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo podendo ser registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento.
6.10. A CONTRATANTE designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato,
que ficará a cargo do Sr.(ª) José Borges de Souza, Designado pela Portaria 004/2018, de 22 de fevereiro de
2018.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
7.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado
a seguir:
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7.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou
contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao Município;
7.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às cominações
legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo;
7.1.3. 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:
I10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
7.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei;
7.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso;
7.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, 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;
7.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta;
7.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;
7.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citada;
7.1.5.
serão
punidos
com
a
pena
de
declaração
de
inidoneidade
para
licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida
a
reabilitação
perante
a
autoridade
competente
para
aplicar
a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
8.2. transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando
for o caso;
8.3. promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
8.4. esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
8.5. fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.6. solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
do contrato.
8.7. A CONTRATANTE designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato,
que ficará a cargo do Sr.(ª) José Borges de Souza, Designado pela Portaria 004/2018, de 22 de fevereiro de
2018.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:
9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
previstas na Lei nº 8.666/93;
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas na Lei
nº 8.666/93;
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 no que for pertinente,
além do Decreto Municipal nº 130/2007. Este Contrato está vinculado ao Pregão Presencial nº 015/2020;
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Camacan com renuncia expressa de qualquer outro,
para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO;
10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (três) vias igual teor, este
Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato.

Arataca (BA), XX de XXXXXXXXX de 2020.

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeita Municipal

Contratada

Testemunhas:
1.
CPF/RG:

2.
CPF/RG:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2020
PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 015/2020, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
, inscrita no CNPJ no , cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto
ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no
Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos
ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada
vencedora do certame

Arataca-Ba, .....de

de 2020

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2020
PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO VII
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Eu,
............................................................,
representante
da
empresa
............................................................., CNPJ:
............................................, interessado em participar no Processo Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL nº.
015/2020, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARATACA, DECLARO, sob as penas da Lei, que, que inexiste
impedimento legal contra esta empresa que impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Arataca-Ba., ......de

de 2020

RAZÃO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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