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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
Processo Administrativo 016/2022
SIST EM A D E REG IST RO DE PREÇO S

1. Regência Legal: LEI FEDERAL 8.666/93 E 10.520/02, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/14, E LEGISLAÇÃO
POSTERIORES.
2. Órgão Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
4. Processo Administrativo Nº
3. Modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022
016/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
6. FORMA DE FORNECIMENTO
5.Tipo de Licitação
ENTREGA PARCELADA
MENOR PREÇO POR LOTE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE
SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME ANEXO I, conforme
especificações constantes no edital e Termo de Referência e modelo de Proposta, anexos do edital, através de
Registro de Preços
7. Local e Data do Recebimento das Propostas e Início da Abertura dos Envelopes
Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site https://bll.org.br mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos, constante da página eletrônica da plataforma BLL COMPRAS.
Recebimento das propostas: 06/04/2022 - 08:00hrs
Recebimento das propostas até: 19/04/2022 - 08:00hrs
Início da sessão de disputa de preços: 19/04/2022 - 09:30hrs
SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO CONSTANTES
NESTE EDITAL.
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Não aplicável nesta fase
9. Prazo de entrega
Em até 5 (cinco) dias corridos após solicitação da
administração.

10. Patrimônio Líquido Mínimo necessário
**************

11. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
RESPONSÁVEL: DALTON LUIZ ALMEIDA FILHO
Endereço: RUA EUZÉBIO FERREIRA, 26, CENTRO – ALMADINA
Complemento: PREFEITURA DE ALMADINA - SETOR DE LICITAÇÕES
Cidade: ALMADINA
Horário:
Das 08:00 às 12:00 h

Telefone/Fax:

Estado: BAHIA
E-mail:
licitapma@outlook.com

Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com
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1 - DO OBJETO
O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME ANEXO I, conforme especificações constantes no edital e Termo
de Referência e modelo de Proposta, anexos do edital, através de Registro de Preços, para atender demandas da
Secretaria de SAÚDE.
Poderá ser solicitada a apresentação de CATÁLOGOS (quando couber) E/OU AMOSTRAS dos materiais licitados, as
amostras deverão ser encaminhadas em até 03 (três) dias úteis, após ser declarado o(s) vencedor(es) do certame; face à
solicitação da Prefeitura Municipal de Almadina, sob pena de desclassificação da empresa que não cumprir tal solicitação. As
amostras poderão serão avaliadas conforme as especificações constantes do ANEXO I, por representantes da secretaria
solicitante. As amostras que estiverem em desacordo com o apresentado na proposta de preços serão rejeitadas
imediatamente.
A AMOSTRA APRESENTADA NÃO SERÁ DESCONTADA DO QUANTITATIVO ARREMATADO, E A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALMADINA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA DEVOLUÇÃO.
2 - DO PROCEDIMENTO
2.1 - O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança –
criptografia e autenticação – em todas as suas fases.
2.2 - O certame será realizado através do site https://bll.org.br Plataforma da BLL COMPRAS.
2.3 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Setor de Licitações e Contratos denominado “Pregoeiro”, com o
suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação,
formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.
3 - DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO PREGÃO
Recebimento das propostas: 06/04/2022 - 08:00hrs
Recebimento das propostas até: 19/04/2022 - 08:00hrs
Início da sessão de disputa de preços: 19/04/2022 - 09:30hrs
3.1 - Para efeito deste edital será considerado o horário da cidade de Brasília–DF.
Endereço Eletrônico para o encaminhamento das propostas: O Pregão será realizado em sessão pública online por meio
de
recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através do site https://bll.org.br mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para a plataforma, constante da página https://bll.org.br.
4 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - O registro formalizado na ata a ser firmada entre o órgão e as empresas que apresentarem as propostas
classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
publicação.
4.2 - Durante o prazo de validade do registro de preços o órgão não ficará obrigado a comprar o(s) item(s) objeto deste
pregão exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de
aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida a legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao
beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
4.3 - O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando o
município optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.
4.4 – O (a) Pregoeiro (a) da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade
de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão considerados compatíveis com os
de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor de licitações.
4.5 - Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de mercado, a (o) Pregoeiro (a)
solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis
definidos no subitem anterior.
4.6 – Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e a (o) Pregoeiro (a)
da ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.7 - Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o (a) Pregoeiro (o) procederá
a revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios.
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com
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5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 - Podem participar deste Pregão todos os licitantes do ramo do objeto desta licitação, que atendam todas as
exigências deste edital, inserindo-se aí, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo que, para estas duas
últimas, será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei
Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014.
5.2 - A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento de proposta de preço até a data e horário previstos no subitem 2.1, através do endereço eletrônico
constante no subitem 2.3, deste edital.
5.3 - Os licitantes deverão manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento
dos requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste edital.
5.4 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções
previstas no Decreto 5.450/05.
5.5 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
5.6 - Não serão aceitos licitantes que detenham as seguintes restrições:
5.7 - Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda, penalidade
imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art.88 da Lei nº 8.666/93.
5.8 - Que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou qualquer que seja a
sua forma de constituição.
5.9 - Sob falência, dissolução ou liquidação.
6 - DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE OU DO SEU REPRESENTANTE
6.1 - Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do sistema
eletrônico, através do endereço eletrônico https://bll.org.br.
6.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e intransferível, para acesso
ao sistema eletrônico.
6.3 -A chave de identificação e a senha poderão ter validade de até 1 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente
justificado.
6.4 - A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.
6.5 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e
para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do
credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou
respectivas
abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.
6.6 - Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou denominação,
deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema do BLL COMPRAS.
6.7 - A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (Me ou
EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora do melhor lance ou
proposta, através de um desses documentos:
a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP;
b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal;
7 - DA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE PELOS ATOS PRATICADOS DURANTE O PREGÃO.
7.1 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.2 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
7.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
7.4 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
8 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
8.1 - Até três Dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com
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8.2 - Caberá ao pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
8.3 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame,
caso, inquestionavelmente, a alteração interfira na formulação das propostas, conforme art. 20 do Decreto nº 5.450/05.
9 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
9.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pregão deverão ser enviados ao pregoeiro, até dois dias úteis
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no endereço
licitapma@outlook.com, ou protocolados no Setor de Licitações, na sede Prefeitura Municipal de Almadina, Rua
Euzébio Ferreira 26, Centro, Almadina.
10 - DAS PROPOSTAS
10.1 - As propostas serão encaminhadas, exclusivamente, através do endereço eletrônico https://bll.org.br e deverão
conter o seguinte:
10.2 - A proposta e os lances formulados deverão indicar preço unitário e global, para o ITEM licitado, de acordo com o
praticado no mercado, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$). Havendo
divergência será considerado o preço por extenso.
10.3 - Os valores unitários poderão ter até duas casas decimais, sendo as frações resultantes desprezadas ao final dos
cálculos (preço global), na forma do §5º do art. 1º da Lei 9.069/95.
10.4 - Na formação dos preços apresentados deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários e de transporte, bem como, quaisquer outros que venham a incidir para entrega dos mesmos;
10.5 - A licitante, quando do envio da proposta deverá indicar no campo “informações adicionais” a sua condição de ME
ou EPP.
10.6 - No sistema ficará a critério do licitante informar a Marca e referência do produto ofertado se houver, no
campo “Informações adicionais” do formulário proposta do sistema eletrônico. Ficando a mesma obrigada a
informar na proposta escrita final caso arrematante, a marca do produto ofertado sob pena de desclassificação no
certame.
10.7 - Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua abertura;
10.8 - Nome do banco e número da conta corrente em que deseja receber o pagamento.
10.9 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
11 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
11.1 - A partir do horário previsto no item 3.2 deste edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das
propostas de preço recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade conforme as especificações e condições
detalhadas pelo edital.
11.2 - A desclassificação de proposta que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, será
sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
11.3 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções
previstas nesse Edital.
11.4 - Após a abertura e divulgação das propostas, será aberta a etapa competitiva quando os licitantes poderão
encaminhar lances exclusivamente através do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu
recebimento e respectivo horário de registro.
11.5 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e a regra de aceitação dos mesmos.
11 .6 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
11.7 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
11.8 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.
11. 9 - No caso de desconexão com a Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeiro, quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.
11.9.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através do endereço eletrônico https://bll.org.br.
11.9.2 - A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances.
11.9.3 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor
estimado para a contratação. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao
autor da proposta ou lance de menor preço.
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com
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12. - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.1 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, no ato de envio de suas propostas devem declarar, em campo
próprio do Sistema, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/06, c/c o art. 11 do
Decreto 6.204, de 05.09.07, para fazerem jus ao tratamento favorecido.
12.2 - Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte.
12.3 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada.
12.4 - Na modalidade de pregão, o intervalo percentual referido no item 12.3, será de até 5% superior ao melhor preço.
12.5 - Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será acionada pelo
sistema para apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
12.6 - A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2.006, implicará no
impedimento de licitar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais,
conforme estabelecido neste edital.
12.7 - Concluída a etapa de lances, a Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante conforme
disposições deste edital.
12.8 - A Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.
12.9 - Após a etapa de lances e verificada a regularidade da habilitação, a Pregoeiro anunciará o licitante vencedor.
12.9.1 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, a Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto certame.
12.9.2 - Na hipótese do item anterior o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
12.9.3 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
12.9.4 - Ao final da sessão o licitante vencedor encaminhará a proposta com os respectivos valores readequados ao valor
total representado pelo lance vencedor.
12.9.5A proposta escrita deverá ser apresentada na formado Anexo deste edital, redigida em papel timbrado da
licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em
estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu
titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:
12.9.6
- Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/fax e pessoa de contato;
12.9.7 - Preços unitário e global, para o ITEM licitado, atualizados conforme lances eventualmente ofertados.
12.9.8 - Prazo de entrega dos materiais em até 15 (quinze) dias corridos, após da Autorização de Fornecimento;
12.9.10 Marca, referência se houver. Essas informações deverão constar, obrigatoriamente, no campo
“Informações Adicionais” do formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita;
12.9.11 - A proposta escrita e os originais ou cópias autenticadas da documentação deverão ser encaminhados no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia seguinte à disputa, em envelopes fechados ou lacrados, para a Rua
Euzébio Ferreira 26, Centro, Almadina– BA.
12.9.12 - Após a aferição da regularidade dos documentos de habilitação, bem como da regularidade da composição da
Es>KWEǑϭʹ WZKWK^dWZK^
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
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planilha de preços da licitante detentora de melhor preço, é facultado à Comissão requerer o envio de amostras e/ou
catálogos dos produtos ofertados, o que deverá ser atendido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas
da data de requerimento.
12.9.13 - Catálogo ou manual em português, relativos aos bens ofertados, com descrição detalhada do modelo, marca,
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUWI/WL3DDUWLXQ/6CBMYQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Almadina




35()(,785$081,&,3$/'($/0$',1$
5XD(X]pELR)HUUHLUD&HQWUR&(3$OPDGLQD±%$
&13-





Terça-feira
5 de Abril de 2022
7 - Ano - Nº 3192





características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação ou ficha técnica do produto;
Caso não constem do catálogo todas as informações necessárias à avaliação, a licitante deverá fazer a complementação
em sua proposta.
12.9. 14 - Cada amostra deverá estar devidamente identificada com etiqueta autocolante, contendo o nome da licitante,
número da licitação e número do item correspondente.
13. HABILITAÇÃO
13.1
Será considerada habilitada a licitante primeira classificada que apresentar os documentos a seguir indicados, por
meio de envelope hermeticamente fechado, na forma já mencionada no subitem 6.1.
13.2
A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, obrigatoriamente, todos
os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
13.3
A documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômica- financeira e técnica, conforme a
constituição, consistirá em:
13.3.1. DA REGULARIDADE JURÍDICA
13.3.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual.
13.3.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias, Cooperativas e congêneres e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores (os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração contratual).
13.3.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício (os
documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva).
13.3.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir (os
documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva);
13.3.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
13.3.2.1Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
13.3.2.2Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação.
13.3.2.3Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos Federais e Certidão da
Dívida Ativa da União); Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
13.3.2.4Certidão Negativa de Débitos do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei,
13.3.2.5Prova de Regularidade Fiscal (CRF – Certificado de Regularidade Fiscal), emitida pela Caixa Econômica Federal,
relativamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;
13.3.2.6Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos da Lei 12.440 de 07 de Junho de 2011, Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011 e Inciso IV do Art. 27 e Inciso V do Art. 29 da Lei 8.666/93 introduzidos pela Lei 12.440 de 07
de Junho de 2011.
13.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
13.3.3.1 Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa
jurídica ou de execução de pessoa física, e no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de
acordo com inciso II do artigo 31 da Lei Federal 8.666/93.
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13.3.4. QUALIFICAÇÃO TECNICA E REQUISITOS DE CUMPRIMENTO DO EDITAL
13.3.4.1 Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital
deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para
o cumprimento integral das obrigações desta licitação, conforme modelo do Anexo IX deste edital;
13.3.4.2 Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
catorze anos, conforme modelo do Anexo VII deste edital.
13.3.4.3 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência
de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública, conforme Anexo VI deste
edital;
a) JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS REFERIDOS NESTE ITEM (ITEM 13 – DA HABILITAÇÃO), SERÃO
APRESENTADOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO SE ACHA DECLARADA
INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU SUSPENSA DO DIREITO DE LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL;
13.3.4.4 A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a)
Apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado
do emitente, contendo informações que comprovem a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes em
características, indicar prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante, quantidades com a prestação do
objeto licitado, apresentação das Notas Fiscais comprovando a veracidade dos Atestados apresentados, em atendimento
a0 art.30, II da Lei 8.666/93.
14. DO RECURSO
14.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
14.2 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente
posteriores ao ato de declaração do vencedor. O não oferecimento de razoes no prazo previsto fará deserto o recurso.
14.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do art. 26 do
Decreto 5.450/05, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.
14.4 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeito suspensivo, sendo este restrito ao ITEM objeto
das razões oferecidas.
14.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.6
Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos a Pregoeiro, protocolados no endereço citado
abaixo, o qual deverá receber examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência.
14.7
Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos legais e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente,
nem recursos enviados via fax.
14.8 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no setor de Licitações Contratos,
situado na Rua Euzébio Ferreira, centro, CEP 45640-000, Almadina – BA.
15.

DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO

15.1
O Registro dos preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI e nas
condições previstas neste Edital;
15.2
A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
15.3
Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a
Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório;
15.4
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definido o novo
preço máximo a ser pago, o proponente registrado será por ela convocado para a devida alteração do valor registrado em
Ata;
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15.5
Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA não será
obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, assegurada preferência de fornecimento em igualdade de
condições ao beneficiário do registro;
15.6
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA convocará formalmente os fornecedores, com antecedência mínima
de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
15.7
No ato da convocação será informado, também o preço unitário que constará da Ata, para que o fornecedor
possa avaliar a possibilidade de formalização do compromisso;
15.8
No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a Pregoeiro registrará os demais licitantes,
na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação;
15.9
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/93, relativas à utilização
do Sistema de Registro de Preços;
15.10 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e
devidamente comprovadas às situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos
preços praticados no mercado;
 A licitante que convocada para assinar a ata de registro de preços, deixar de fazê-lo no prazo fixado dela será
excluída.
 A Ata de Registro de Preços, bem como o ato que promover a exclusão de alguma licitante, será (ao) publicada
(os) no Diário Oficial do ente.
 Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preço estarão obrigados a celebrar os contratos/autorizações de
fornecimento que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata.
 O fornecedor deverá assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo máximo de (05) cinco
dias úteis contados da convocação.
 Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor deverá
imprimir o(s) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo estipulado acima.
 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte,
desde que ocorra motivo justificado.
 A formalização do contrato ou a retirada do instrumento equivalente fica condicionada a atualização, pelo
fornecedor, de sua regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do presente edital, caso as que foram apresentadas na
fase de habilitação ou as constantes do cadastro estejam vencidas.

O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, terá seu Registro de Preços cancelado, sendo-lhe aplicável a multa pela inexecução
total do ajuste.
 É facultado o Pregoeiro, quando a adjudicatária não assinar o contrato, no prazo e nas condições estabelecidas,
convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após comprovados os requisitos de
habilitação, feita a negociação de preços e aceita a proposta.
 Quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e condições
estabelecidos, serão convocados os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação,
independentemente da cominação prevista no item DAS PENALIDADES.

O proponente que assinar a Ata de Registro de preços ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, em observância ao art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
16. DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
16.1
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou
de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores.
16.2
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá:
16.2.1
Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
16.2.2
Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
16.2.3
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
16.3
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
16.3.1
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
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motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
16.3.2
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
16.4
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do registro,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
17.1
Dar-se-á o cancelamento do registro do fornecedor, nos casos em que o mesmo:
17.1.1
Descumprir as condições do Contrato;
17.1.2
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
17.1.3
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
17.1.4
Tiver presentes razões de interesse público;
17.1.5
Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no edital da
licitação e Ata de Registro de Preços.
17.2
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão
formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
17.3
O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu contrato na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
18.1 Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora,
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior;
18.2
Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o
objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.
19. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTAMENTO
 Os preços são fixos e irreajustáveis.
 Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da
proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
 A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
20. DA CONTRATAÇÃO
20.1.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a unidade compradora emitirá Nota de Empenho ou
documento equivalente para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação. O proponente
vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para retirar a Nota de Empenho ou
documento equivalente. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela unidade compradora;
20.1.2
Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor deverá
imprimir o(s) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo estipulado acima.
20.1.3
É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo
mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinar o contrato nas mesmas condições do primeiro colocado ou revogar a licitação. Contudo, antes
de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências
editalícias;
20.1.4
A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma
dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93;
20.1.5
A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a
XII e XVII da Lei nº.8.666/93, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades
pertinentes.
21. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL
21.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue sem custo adicional de frete.
21.2
O fornecimento ocorrerá de acordo com as necessidades das DIVERSAS SECRETARIAS SOLICITANTES, que
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será responsável pela solicitação do(s) produto(s) à(s) empresa(s) contratada, sempre obedecendo à ordem de
classificação.
21.3
A cada solicitação será emitido um contrato ou instrumento equivalente que deverá ser assinado pela licitante
vencedora, respeitando-se todas as condições da licitação e da Ata de Registro de Preços.
21.4
O objeto da licitação será recebido provisoriamente mediante recibo ou termo circunstanciado.
21.5
O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade,
correção e segurança dos bens adquiridos.
21.6
Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído
imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo
à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital.
No sistema ficará a critério do licitante informar a Marca e referência do produto ofertado se houver, no
21.7
campo “Informações Adicionais” do formulário proposta do sistema eletrônico. Ficando a mesma obrigada de
informar na proposta escrita final caso arrematante, informar a marca do produto ofertado sob pena de
desclassificação no certame.
22. DA FORMA DE PAGAMENTO
22.1 A contratante pagará ao contratado, em moeda corrente, após o recebimento definitivo do objeto, de acordo
com as quantidades requisitadas, em até 30 (trinta) dias contatados da apresentação da NOTA FISCAL ELETRÔNICA,
após atesto do responsável competente, pela conferência e recebimento do objeto.
22.2 As Notas Fiscais/Faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações necessárias,
devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção de Suprimentos;
22.3 Toda Nota Fiscal tem que estar devidamente acompanhada com Nota Eletrônica e conter o nº do contrato ou
autorização de fornecimento, e todas as certidões negativas de regularidade fiscal e trabalhista.
22.4 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.
22.5 Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em razão
do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim
de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
22.6 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida
à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para a prefeitura.
22.7
Caso seja aplicada a penalidade de multa prevista, o valor correspondente poderá ser descontado do
pagamento devido ao contratado.
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as sanções abaixo descritas,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
23.2 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas na Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei
8.666/93 na sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as seguintes:
23.3 Advertência:
a) Quando deixar de juntar os documentos de habilitação sem justificativa plausível;
b) Quando ocorrer atraso no fornecimento dos serviços em até 10 (dez) dias da data fixada.
c) Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) além de suspensão de 12 (doze) meses, quando o fornecedor
dos serviços deixar de atender as especificações técnicas relativas aos materiais a serem entregues, previstas no edital,
contrato ou instrumento equivalente;
23.4 Nos casos de atraso imotivado no fornecimento dos serviços, aplicar-se-á:
a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) a 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso
total ou parcial da entrega, sobre o valor da nota de empenho, e suspensão de 3 (três) meses;
b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos superiores
a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e
suspensão de 3 (três)meses;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos superiores a
30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 6
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(seis) meses;
23.5 Será aplicável cumulativamente ou não com outras sanções, multa convencional de 20% sobre o valor da
contratação, não ocorrência de não entrega dos serviços e/ou materiais, e de 10% sobre o valor total da contratação, se
ocorrer entrega parcial, reconhecendo a licitante desde já, os direitos da Administração, nos termos do art.77 da Lei n°.
8.666/93.
23.6 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da
penalidade que lhe foi imposta.
23.7 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa física ou
jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes da apenação
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo da sanção
aplicada.
23.8 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA. A
multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo
contratado e dos prejuízos causados à Administração, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato.
23.9 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a
responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em consequência do
inadimplemento das condições contratuais.
23.10 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à
CONTRATADA.
23.11 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo
adjudicatário.
23.12 As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do titular do PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALMADINA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10(dez) dias da abertura de vistas.
23.13 Para fins de aplicação de qualquer das sanções estabelecidas acima, as possíveis faltas cometidas pela
contratada assim são definidas:
I–FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas, caracterizadas pelo atraso na
entrega dos materiais, assim entendidos como aqueles que não acarretam prejuízos relevantes ao cumprimento da
obrigação e a despeito deles, a regular entrega dos materiais não fica inviabilizada;
II–FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação da penalidade de multa, caracterizadas pela não entrega ou entrega
parcial que acarretam prejuízos ao objeto contratado, inviabilizando total ou parcialmente o cumprimento da obrigação
em decorrência de conduta culposa da contratada;
III – FALTAS GRAVÍSSIMAS: Puníveis com a aplicação das penalidades de multas e impedimento de licitar e contratar
com a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios pelo prazo de até 2(dois) anos, caracterizadas pela não entrega ou
entrega parcial que acarretam prejuízos relevantes ao objeto contratado, inviabilizando o cumprimento da obrigação
em decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada.
24. DA REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
24.1
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.
25. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
25.1
O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante
(denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem,
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de
tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.
25.2
A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor designado pela Prefeitura Municipal de Almadina;
25.3
O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo
que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.
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25.4
Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a CONTRATANTE
reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla
e completa fiscalização. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
25.5
Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do
substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não
implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da
CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a
mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do ajuste.
25.6
A execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações
estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Prefeitura, sendo que a inobservância desta condição implicará a sua
recusa, bem como a sua devida adequação e/ou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de
reclamação ou indenização.
25.7
As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à
autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no
§ 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.
25.8
O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma PARCELADA, nos locais determinados pelo Setor de
Compras desta Prefeitura.
25.9
A entrega do material será, através de AFM, com os seguintes documentos (por força de lei para os produtos
obrigado a apresentar):
a) As entregas dos Materiais serão efetuadas em até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, devendo ser
entregues na totalidade constante em cada solicitação, conforme ordem de compra ou outro instrumento similar,
b) O frete deverá estar incluso no preço proposto;
c) A unidade requisitante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relativas ao produto
ofertado.
26. DA RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO PREGÃO
26.1
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
26.2
A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos
do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
26.3
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja culpa da
contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
27.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação, quer direta ou
indiretamente.
27.2 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte da
proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos.
27.3 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o município revogá-la, no todo ou
em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de
ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitação.
27.4 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do
contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
27.5 As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos:
Dotação Orçamentária
Unidade Gestora

Fonte

Projeto/Atividade

Elemento de Despesa

Não exigível, nessa fase do certame, face ao disposto no art. 7º, §2º do Decreto Federal nº 7.892/13.
27.6 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com
vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
27.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
27.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde
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que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.
27.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
27.10 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio
de comunicação que comprove o recebimento, pela plataforma da BLL COMPRAS ou, ainda, mediante publicação no
Diário Oficial do Município.
27.11 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e fax, bem como a
modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de
comunicação.
27.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-ão dia de início e incluir-se-ão do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal.
27.13 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente.
27.14 Fica designado o foro da Cidade de Almadina, Estado da Bahia–Brasil, para julgamento de quaisquer questões
judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
27.15 No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado dos seguintes anexos:
Termo de Referência
Especificações Técnicas/Proposta de Preços
Minuta da ATA de registro de preços
Minuta do Contrato;
Modelo de Credencial;
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento das Condições de Habilitação;
Modelo de Declarações;
Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP.
Declaração.
Modelo de declaração confecção do contrato;
27.16. A Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
27.17. A 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.
27.18. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial a Lei nº
8.666/93, a Lei nº 10.520/2002. Nesses casos aplicar-se-ão as demais disposições constantes nas referidas leis, e nos
Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005.
 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestados pelo (a) pregoeiro (a) e sua equipe de apoio, diariamente, das 09:00 às 15:00, na sala da Comissão Permanente
de Licitação – COPEL , situada Rua Euzébio Ferreira, Centro Almadina – BA.
27.22.O presente processo foi analisado e aprovado pela Procuradoria Jurídica do Município.
Almadina, 01 de Abril de 2022.

Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERÊNCIA

1.

INTRODUÇÃO

O Presente Termo de Referência tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE ALMADINA.
2.

JUSTIFICATIVA:
a.

2.1 Justifica-se a futura aquisição desses materiais para atender as necessidades da secretaria de saúde e as demais unidades.
3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
3.1. A compra desses materiais será de extrema importância na secretaria de saúde em principal nas ações de saúde realizadas
pelas equipes de saúde do município.

3.2.CRONOGRAMA DE ENTREGA
A entrega dos materiais será realizada após todo o processo de compra para a aquisição dos materiais odontológicos.
3.3 DA ENTREGA DOS SERVIÇOS:
Os materiais deverá ser entregue ao responsável na secretaria de saúde e deve seguir as especificações listadas na
tabela abaixo.
3.4. DA QUALIDADE
Os materiais devem seguir rigorosamente um padrão de qualidade regulamentado pelos órgãos responsáveis, seguindo
um padrão de qualidade e segurança.
4. DO OBJETO:
4.1. Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados os
esclarecimentos constantes neste termo de referência.
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ZK Z ͬ WKEd Z/ ʹ &' Ϭϲ
;^&Z/Ϳ/ZhZ'/

ϯ

&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĐĂƌďŽŶĞƚŽ ĚĞ
ƚƵŶŐƐƚġŶŝŽ͕ ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ &' Ϭϲ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ hŶŝĚĂĚĞ
ĞƐĨĠƌŝĐŽ͕ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ ĂůƚĂ ƌŽƚĂĕĆŽ͕ Ϭϴ
ůąŵŝŶĂƐ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ
ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ
ĚŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ĚĂƚĂĚĞĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉƌĂǌŽĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘



ϮϬ



ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϭϬϭϭ;^&Z/Ϳ

ϰ

&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ&'ϭϬϭϭ͕ĨŽƌŵĂƚŽĞƐĨĠƌŝĐŽ͕ƉĂƌĂ hŶŝĚĂĚĞ
ƵƐŽĞŵĂůƚĂƌŽƚĂĕĆŽ͕ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽŶŽƌŵĂůŽƵ
ŐƌŽƐƐĂ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ
ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘

ϯϬ

ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϭϬϭϮ;^&Z/Ϳ

ϱ

ϲ

&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ&'ϭϬϭϮ͕ĨŽƌŵĂƚŽĞƐĨĠƌŝĐŽ͕ƉĂƌĂ hŶŝĚĂĚĞ
ƵƐŽĞŵĂůƚĂƌŽƚĂĕĆŽ͕ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽŶŽƌŵĂůŽƵ
ŐƌŽƐƐĂ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ
ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘
ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϭϬϭϯ;^&Z/Ϳ
hŶŝĚĂĚĞ





ϲϬ


ϲϬ

&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUWI/WL3DDUWLXQ/6CBMYQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
17 - Ano - Nº 3192

Almadina




35()(,785$081,&,3$/'($/0$',1$
5XD(X]pELR)HUUHLUD&HQWUR&(3$OPDGLQD±%$
&13-







ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ&'ϭϬϭϯ͕ĨŽƌŵĂƚŽĞƐĨĠƌŝĐŽ͕ƉĂƌĂ
ƵƐŽĞŵĂůƚĂƌŽƚĂĕĆŽ͕ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽŶŽƌŵĂůŽƵ
ŐƌŽƐƐĂ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ
ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘



ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϭϬϭϰ;^&Z/Ϳ

ϳ

&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ&'ϭϬϭϰ͕ĨŽƌŵĂƚŽĞƐĨĠƌŝĐŽ͕ƉĂƌĂ hŶŝĚĂĚĞ
ƵƐŽĞŵĂůƚĂƌŽƚĂĕĆŽ͕ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽŶŽƌŵĂůŽƵ
ŐƌŽƐƐĂ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ
ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘

ϲϬ



ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϭϬϯϭ;KE/EsZd/KͿ

ϴ

&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ &' ϭϬϯϭ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĐƀŶŝĐŽ
ŝŶǀĞƌƚŝĚŽ͕ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ ĂůƚĂ ƌŽƚĂĕĆŽ͕ hŶŝĚĂĚĞ
ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽŶŽƌŵĂůŽƵŐƌŽƐƐĂ͘ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘

ϯϬ

ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϭϬϯϮ;KE/EsZd/KͿ

ϵ



&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ &' ϭϬϯϮ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĐƀŶŝĐŽ
ŝŶǀĞƌƚŝĚŽ͕ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ ĂůƚĂ ƌŽƚĂĕĆŽ͕ hŶŝĚĂĚĞ
ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽŶŽƌŵĂůŽƵŐƌŽƐƐĂ͘ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘

ϲϬ

ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϭϬϯϯ;KE/EsZd/KͿ
ϭϬ

&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ &' ϭϬϯϱ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĐƀŶŝĐŽ




hŶŝĚĂĚĞ

ϲϬ

Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUWI/WL3DDUWLXQ/6CBMYQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
18 - Ano - Nº 3192

Almadina





35()(,785$081,&,3$/'($/0$',1$
5XD(X]pELR)HUUHLUD&HQWUR&(3$OPDGLQD±%$
&13-







ŝŶǀĞƌƚŝĚŽ͕ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ ĂůƚĂ ƌŽƚĂĕĆŽ͕
ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽŶŽƌŵĂůŽƵŐƌŽƐƐĂ͘ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘
ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϭϬϯϰ;KE/EsZd/KͿ



&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ &' ϭϬϯϰ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĐƀŶŝĐŽ
hŶŝĚĂĚĞ
ϭϭ
ŝŶǀĞƌƚŝĚŽ͕ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ ĂůƚĂ ƌŽƚĂĕĆŽ͕
ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽŶŽƌŵĂůŽƵŐƌŽƐƐĂ͘ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘

ϲϬ



ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϭϬϯϱ;KE/EsZd/KͿ
&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ &' ϭϬϯϱ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĐƀŶŝĐŽ
ϭϮ ŝŶǀĞƌƚŝĚŽ͕ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ ĂůƚĂ ƌŽƚĂĕĆŽ͕ hŶŝĚĂĚĞ
ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽŶŽƌŵĂůŽƵŐƌŽƐƐĂ͘ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘

ϲϬ

ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϭϬϵϯ;/>1EZ/Ϳ



&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ &' ϭϬϵϯ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĐŝůşŶĚƌŝĐŽ͕
ϭϯ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ ĂůƚĂ ƌŽƚĂĕĆŽ͕ ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽ hŶŝĚĂĚĞ
ŶŽƌŵĂů ŽƵ ŐƌŽƐƐĂ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕
ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕
ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ
ĚĂ^ĂƷĚĞ͘

ϯϬ

ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϭϬϵϱ;/>1EZ/Ϳ
ϭϰ

&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ &' ϭϬϵϱ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĐŝůşŶĚƌŝĐŽ͕




hŶŝĚĂĚĞ

ϯϬ

Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUWI/WL3DDUWLXQ/6CBMYQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
19 - Ano - Nº 3192

Almadina




35()(,785$081,&,3$/'($/0$',1$
5XD(X]pELR)HUUHLUD&HQWUR&(3$OPDGLQD±%$
&13-





ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ ĂůƚĂ ƌŽƚĂĕĆŽ͕ ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽ
ŶŽƌŵĂů ŽƵ ŐƌŽƐƐĂ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕
ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕
ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ
ĚĂ^ĂƷĚĞ͘
ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϭϭϭϭ&;,DͲ'ZE&/EͿ͘&ƌĞƐĂĚĞƵƐŽ
ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ ĂĕŽ Ğ ƉŽŶƚĂ
ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕ ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ
&' ϭϭϭϭ&͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĞ ĐŚĂŵĂ͕ ƉĂƌĂƵƐŽ Ğŵ
ϭϱ
hŶŝĚĂĚĞ
ĂůƚĂ ƌŽƚĂĕĆŽ͕ ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽ ĨŝŶĂ͕ ƉĂƌĂ
ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ
ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ
ĚŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ĚĂƚĂĚĞĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉƌĂǌŽĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘





ϮϬ

ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϮϭϯϱĨĨ
&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ĂĕŽ Ğ ĐĂƌďŽŶĞƚŽ ĚĞ ƚƵŶŐƐƚġŶŝŽ ;ĂƌďŝĚĞͿ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ &' ϮϭϯϱĨĨ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĐŝůşŶĚƌŝĐŽ
ϭϲ ĐŽŵ ƚŽƉŽ ĂƌƌĞĚŽŶĚĂĚŽ͕ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ ĂůƚĂ hŶŝĚĂĚĞ
ƌŽƚĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂĐŽƌƚĞĚĞŵĞƚĂů͘ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘
ZK Z ͬ WKEd /DEd ʹ &'
ϯϭϭϴ&& ;,DͲ'ZE &/EͿ ͘ &ƌĞƐĂ ĚĞ
ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ ĂĕŽ Ğ
ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ĐŽŵ ĚŝĂŵĂŶƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ͕
ŶƵŵĞƌĂĕĆŽ &' ϯϭϭϴ&&͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĞ ĐŚĂŵĂ͕
ϭϳ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ ĂůƚĂ ƌŽƚĂĕĆŽ ŐƌĂŶƵůĂĕĆŽ ĨŝŶĂ͕ hŶŝĚĂĚĞ
ƉĂƌĂ ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕
ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕
ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ
ĚĂ^ĂƷĚĞ͘





ϮϬ



ϲϬ



ZKZͬWKEdKʹEǑϮ;^&Z/Ϳ
&ƌĞƐĂ ĚĞ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ ŚĂƐƚĞ Ğŵ
ϭϴ ĂĕŽ͕ ŶƷŵĞƌŽ Ϯ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĞƐĨĠƌŝĐŽ͕ ƉĂƌĂ ƵƐŽ hŶŝĚĂĚĞ
Ğŵ ĐŽŶƚƌĂͲ ąŶŐƵůŽ ĚĞ ďĂŝǆĂ ƌŽƚĂĕĆŽ͘
ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ

ϲϬ

Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
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&13-










ǀĂůŝĚĂĚĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘
ZK^&Z/K/yZKdK
EǑϴͲƌŽĐĂĚĞďĂŝǆĂƌŽƚĂĕĆŽƉƌŽĚƵǌŝĚĂĞŵ
ĂĕŽĐĂƌďŽŶŽĐŽŵ ůąŵŝŶĂƐ ůŝƐĂƐ͕ ϮϮ͕ϱŵŵĚĞ
ϭϵ
hŶŝĚĂĚĞ
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞŶƚŝŶĄƌŝĂ ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŶĂ
ƌĞŵŽĕĆŽĚĞƚĞĐŝĚŽĐĂƌŝĂĚŽ͘
ZK^&Z/K/yZKdK
EǑϲͲƌŽĐĂĚĞďĂŝǆĂƌŽƚĂĕĆŽƉƌŽĚƵǌŝĚĂĞŵ
ĂĕŽĐĂƌďŽŶŽĐŽŵ ůąŵŝŶĂƐ ůŝƐĂƐ͕ ϮϮ͕ϱŵŵĚĞ
ϮϬ
hŶŝĚĂĚĞ
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞŶƚŝŶĄƌŝĂ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŶĂ
ƌĞŵŽĕĆŽĚĞƚĞĐŝĚŽĐĂƌŝĂĚŽ͘
ZK^&Z/K/yZKdK
EǑϰͲƌŽĐĂ ĚĞ ďĂŝǆĂ ƌŽƚĂĕĆŽ ƉƌŽĚƵǌŝĚĂ Ğŵ
ĂĕŽĐĂƌďŽŶŽĐŽŵ ůąŵŝŶĂƐ ůŝƐĂƐ͕ ϮϮ͕ϱŵŵĚĞ
Ϯϭ
hŶŝĚĂĚĞ
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞŶƚŝŶĄƌŝĂ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŶĂ
ƌĞŵŽĕĆŽĚĞƚĞĐŝĚŽĐĂƌŝĂĚŽ͘








ϲϬ








ϲϬ








ϲϬ





ZK <Zz ;ϮϬϱϬͿ Ͳ Ϯϴŵŵ͘ ƌŽĐĂ ƚŝƉŽ
ĞĐƌǇĂ Ğŵ ĂĕŽ͕ Ϯϴŵŵ͕ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕
ƉĂƌĂ ŽƐƐŽ ŽƵ ŽĚŽŶƚŽƐĞĐĕĆŽ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ϮϮ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ hŶŝĚĂĚĞ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
^ĂƷĚĞ͘

ϭϬ

^
ZK^
W>^d/KͬZ1>/K
hŶŝĚĂĚĞ
hdK>ss>hW>K

Ϭϲ

Ϯϯ









>KdϮϳ
/dD

ϭ


^W/&/K

hE͘

YhEd͘ DZ

s>KZhE/d

>'KK ZK>d Ed> ,/ZM&/>K͘
ůŐŽĚĆŽ͕ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ ŚŝĚƌſĨŝůŽ͕ ŝƐĞŶƚŽ ĚĞ
ŝŵƉƵƌĞǌĂƐ͕ ŝŶŽĚŽƌŽ Ğ ŝŶƐşƉŝĚŽ ĂŐůƵƚŝŶĂĚŽ
ƚƌĂŶĕĂĚŽ Ğ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽ Ğŵ ƌŽůĞƚĞƐ͘ ŵďĂůĂŐĞŵ
WĂĐŽƚĞ ϮϬϬϬ
ƉĂĐŽƚĞ ĐŽŵ ϭϬϬ ƌŽůĞƚĞƐ ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕
ƉƌŽĐĞĚġŶĐŝĂ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽŵŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂƐĂƷĚĞ͘
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Ϯ

>'KK ,/ZK&/>K ϱϬϬŐ͘D DEd WĂĐŽƚĞ ϮϬ
&/E^KZWK^d^KDWd^ϭϬϬй>'KK




>Kdϯ
/dD


^W/&/K

hE͘

E^d^/K
Zd//E
ϰй
KD
s^KKE^dZ/dKZ͘^ŽůƵĕĆŽĂŶĞƐƚĠƐŝĐĂŝŶũĞƚĄǀĞů
ĚĞĂƌƚŝĐĂşŶĂĂϰйĐŽŵǀĂƐŽĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌĂĚƌĞŶĂůŝŶĂ
ϭ͗ϭϬϬ ϬϬϬ͘  ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ Ğŵ ĨƌĂƐĐŽ ĂŵƉŽůĂ
ϭ ;ƚƵďĞƚĞƐ ĚĞ ǀŝĚƌŽ ƉĂƌĂ ĐĂƌƉƵůĞͿ ĚĞ ϭ͕ϴŵů ĂŝǆĂ
ĞŵďĂůĂŐĞŵĐŽŶƚĞŶĚŽϱϬƚƵďĞƚĞƐ͕ďƵůĂ͕ĚĂĚŽƐĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐĂŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕
ĚĂƚĂĚĞĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉƌĂǌŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽŶĂEs/^

YhEd͘

DZ

s>KZhE/d s>KZdKd>


ϱϬ

E^d^/K EK1E ϮϬй Ͳ '> dMW/K͘
'Ğů ĂŶĞƐƚĠƐŝĐŽ ĚĞ ďĞŶǌŽĐĂşŶĂ Ă ϮϬй ƐĞŵ
ǀĂƐŽĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌ͕ ƵƐŽ ƚſƉŝĐŽ͕ ĨůĂǀŽƌŝǌĂĚŽ͘
Ϯ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ Ğŵ ƉŽƚĞ ĚĞ ϭϮŐ ĞŵďĂůĂŐĞŵ hŶŝĚĂĚĞ ϱϬ
ĐŽŶƚĞŶĚŽ͕ ďƵůĂ͕ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ŵĂƌĐĂĚŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ĚĂƚĂĚĞĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕
ƉƌĂǌŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽƉƌŽĚƵƚŽŶĂEs/^͘



E^d^/K >KZ/ZdK  >/K1E ϯй
KD s^KKE^dZ/dKZ ϭ͗ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ ^ŽůƵĕĆŽ
ĂŶĞƐƚĠƐŝĐĂ ŝŶũĞƚĄǀĞů ĚĞ ůŽƌŝĚƌĂƚŽ ĚĞ >ŝĚŽĐĂşŶĂ Ă
ϯйĐŽŵǀĂƐŽĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌŶĂĚŝůƵŝĕĆŽĚĞϭ͗ϭϬϬϬϬϬ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ Ğŵ ĨƌĂƐĐŽ ĂŵƉŽůĂ ;ƚƵďĞƚĞƐ ĚĞ
ϯ
ĂŝǆĂ
ƉůĄƐƚŝĐŽ ƉĂƌĂ ĐĂƌƉƵůĞͿ ĚĞ ϭ͕ϴŵů ĞŵďĂůĂŐĞŵ
ĐŽŶƚĞŶĚŽϱϬƚƵďĞƚĞƐ͕ďƵůĂ͕ĚĂĚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ
ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉƌĂǌŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽƉƌŽĚƵƚŽ
ŶĂEs/^͘



E^d^/K
DW/s/E
Ϯй
KD
s^KKE^dZ/dKZ
ϭ͗ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘
^ŽůƵĕĆŽ
ĂŶĞƐƚĠƐŝĐĂ ŝŶũĞƚĄǀĞů ĚĞ DĞƉŝǀĂĐĂşŶĂ Ă Ϯй ĐŽŵ
ǀĂƐŽĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌ ŶĂ ĚŝůƵŝĕĆŽ ĚĞ ϭ͗ϭϬϬ ϬϬϬ͘
ϰ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĞŵĨƌĂƐĐŽĂŵƉŽůĂ;ƚƵďĞƚĞƐĚĞǀŝĚƌŽ ĂŝǆĂ
ƉĂƌĂ ĐĂƌƉƵůĞͿ ĚĞ ϭ͕ϴŵů ĞŵďĂůĂŐĞŵ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ϱϬ
ƚƵďĞƚĞƐ͕ďƵůĂ͕ĚĂĚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƉƌŽĚƵƚŽ͕
ŵĂƌĐĂĚŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ĚĂƚĂĚĞĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉƌĂǌŽĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽƉƌŽĚƵƚŽŶĂEs/^͘
E^d^/K
DW/s/E
ϯй
^D
s^KKE^dZ/dKZ
ϭ͗ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘
^ŽůƵĕĆŽ
ϱ ĂŶĞƐƚĠƐŝĐĂ ŝŶũĞƚĄǀĞů ĚĞ DĞƉŝǀĂĐĂşŶĂ Ă ϯй ƐĞŵ ĂŝǆĂ
ǀĂƐŽĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ Ğŵ ĨƌĂƐĐŽ ĂŵƉŽůĂ
;ƚƵďĞƚĞƐ ĚĞ ǀŝĚƌŽ ƉĂƌĂ ĐĂƌƉƵůĞͿ ĚĞ ϭ͕ϴŵů
ĞŵďĂůĂŐĞŵĐŽŶƚĞŶĚŽϱϬƚƵďĞƚĞƐ͕ďƵůĂ͕ĚĂĚŽƐĚĞ

ϯϬϬ



ϮϬ


ϭϬ
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ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕
ĚĂƚĂĚĞĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉƌĂǌŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽŶĂEs/^͘
E^d^/K >K> >KZ/ZdK  WZ/>K1E
ϲ ϯй ͬ &>/WZ^^/E Ϭ͕Ϭϯ h/ͬŵů͘ ;ŽĐƚĂƉƌĞƐƐŝŵͿ ĂŝǆĂ
ϭ͕ϴŵůĐǆĐŽŵϱϬƚƵďĞƚĞƐ



ϭϬϬ



>Kdϰ
/dD

ϭ

^W/&/K

hE͘ YhEd͘ DZ

s>KZhE/d

s>KZdKd>

s>KZhE/d

s>KZdKd>

'h>, 'E'/s> hZd
ϯϬ'͘ ŐƵůŚĂ 'ĞŶŐŝǀĂů ϯϬ'͕
ĚĞƐĐĂƌƚĄǀĞů͕ ĞƐƚĠƌŝů͕ ĂƚſǆŝĐĂ͕
ĂƉŝƌŽŐġŶŝĐĂ͕ĐąŶƵůĂĚĞĂĕŽŝŶŽǆ͕
ĐŝůşŶĚƌŝĐĂ͕ ƌĞƚĂ͕ ŽĐĂ͕ ƐŝůŝĐŽŶŝǌĂĚĂ
ĐŽŵ ďŝƐĞůƚƌŝĨĂĐĞƚĂĚŽ͕ ĂĨŝĂĚŽ͕
ƌşŐŝĚŽĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽ͕ĐĂŶŚĆŽĞŵ
ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ
ĞŶĐĂŝǆĞ ƉĞƌĨĞŝƚŽ ƉƌŽƚĞƚŽƌ Ğŵ
ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ͕ ƐĞŵ ƌĂĐŚĂĚƵƌĂƐ͕
ďĞŵ ĂĐŽƉůĂĚŽ ĂŽ ĐĂŶŚĆŽ͘ ĂŝǆĂ ϭϬϬ
ŵďĂůĂŐĞŵ ĐĂŝǆĂ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ϭϬϬ
ƵŶŝĚĂĚĞƐ͕
ĞŵďĂůĂĚĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğŵ ƉĂƉĞů ŐƌĂƵ
ĐŝƌƷƌŐŝĐŽ Ğ ĨŝůŵĞ ƚĞƌŵŽƉůĄƐƚŝĐŽ͕
ĂďĞƌƚƵƌĂ Ğŵ ƉĠƚĂůĂ͕ ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ
ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ ƉƌŽĐĞĚġŶĐŝĂ͕
ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ƚŝƉŽ ĚĞ
ĞƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ͕ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ
Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ ŵŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
ƐĂƷĚĞ


>Kdϱ
/dD

ϭ

^W/&/K

hE͘

>/yKͲdŝƌĂƐĚĞůŝǆĂ
Ğŵ ĂĕŽ͕ ƉĂƌĂ ƌĞŐŝĆŽ
ŝŶƚĞƌĚĞŶƚĂů͕
ĞƐƉĞƐƐƵƌĂ
Ϭ͕Ϭϱŵŵ ;ĂƉƌŽǆ͘Ϳ͕ ůĂƌŐƵƌĂ
ϲŵŵ͕
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
WĂĐŽƚĞ
ϭϮϬŵŵ ;ŵşŶŝŵŽͿ͕ WĂĐŽƚĞ
;ŽƵ ŽƵƚƌĂ ĞŵďĂůĂŐĞŵͿ
ĐŽŶƚĞŶĚŽ ϭϬ ƵŶŝĚĂĚĞƐ
;ŵşŶŝŵŽͿ͕ ZĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ ^ĂƷĚĞ ͬ
Es/^͕ EŽŵĞ Ğ ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ

YhEd͘

DZ

ϯϬ
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ĚŽ ƚĠĐŶŝĐŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ŶŽ
ĐŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ŽĚŽŶƚŽůŽŐŝĂ͕
ĨĂƌŵĄĐŝĂŽƵƋƵşŵŝĐĂ͘







>Kdϲ
/dD ^W/&/K

hE͘

YhEd

DZ

s>KZhE/d

s>KZdKd>

DdZ/  K Ͳ ϱDD͘
&ŝƚĂͬĂŶĚĂŵĂƚƌŝǌĞŵĂĕŽ͕
ĞƐƉĞƐƐƵƌĂ Ϭ͕Ϭϱŵŵ͕ ůĂƌŐƵƌĂ
ϱŵŵ͘ WĂĐŽƚĞ ;ŽƵ ŽƵƚƌĂ
ĞŵďĂůĂŐĞŵͿ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ƚŝƌĂ
ĚĞ
ϱϬϬŵŵ
;ŵşŶŝŵŽͿ͕
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕
ϭ
hŶŝĚĂĚĞ ϱϬ
ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ Ğ ůŽƚĞ͕ ZĞŐŝƐƚƌŽ
ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ ^ĂƷĚĞ ͬ
Es/^͕ EŽŵĞ Ğ ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ
ĚŽ ƚĠĐŶŝĐŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ŶŽ
ĐŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ŽĚŽŶƚŽůŽŐŝĂ͕
ĨĂƌŵĄĐŝĂŽƵƋƵşŵŝĐĂ
DdZ/  K Ͳ ϳDD͘
&ŝƚĂͬĂŶĚĂŵĂƚƌŝǌĞŵĂĕŽ͕
ĞƐƉĞƐƐƵƌĂ Ϭ͕Ϭϱŵŵ͕ ůĂƌŐƵƌĂ
ϳŵŵ͘ WĂĐŽƚĞ ;ŽƵ ŽƵƚƌĂ
ĞŵďĂůĂŐĞŵͿ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ƚŝƌĂ
ĚĞ
ϱϬϬŵŵ
;ŵşŶŝŵŽͿ͕
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕
Ϯ
hŶŝĚĂĚĞ ϱϬ
ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ Ğ ůŽƚĞ͕ ZĞŐŝƐƚƌŽ
ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ ^ĂƷĚĞ ͬ
Es/^͕ EŽŵĞ Ğ ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ
ĚŽ ƚĠĐŶŝĐŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ŶŽ
ĐŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ŽĚŽŶƚŽůŽŐŝĂ͕
ĨĂƌŵĄĐŝĂŽƵƋƵşŵŝĐĂ
DdZ/  WK>/^dZ͘ dŝƌĂ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ ĚĞ ƉŽůŝĠƐƚĞƌ͕
ĞƐƉĞƐƐƵƌĂ Ϭ͕Ϭϱŵŵ͕ ůĂƌŐƵƌĂ
ϭϬŵŵ͕
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
ϭϬϬŵŵ ;ŵşŶŝŵŽͿ͘ WĂĐŽƚĞ
;ŽƵ ŽƵƚƌĂ ĞŵďĂůĂŐĞŵͿ
ĐŽŶƚĞŶĚŽ ϱϬ ƵŶŝĚĂĚĞƐ
ϯ
WĂĐŽƚĞ
;ŵşŶŝŵŽͿ͕ /ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚŽ
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ĚŽƉƌŽĚƵƚŽ͕ĚĂƚĂ
ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ Ğ ůŽƚĞ͕
ZĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
^ĂƷĚĞ ͬ Es/^͕ EŽŵĞ Ğ
ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ
ĚŽ
ƚĠĐŶŝĐŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ŶŽ ĐŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ŽĚŽŶƚŽůŽŐŝĂ͕ ĨĂƌŵĄĐŝĂ ŽƵ

ϱϬ
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ƋƵşŵŝĐĂ


>Kdϳ
/dD

^W/&/K

hE͘ YhEd

DZ

s>KZhE/d

s>KZdKd>

WKEd  ^/>/KE WZ
WK>/DEdKKDWM^/dKʹ
,D

ϭ

WŽŶƚĂ Ğŵ ƐŝůŝĐŽŶĞ ƉĂƌĂ
ƉŽůŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŵƉſƐŝƚŽƐ͕
ŵĂĐŝĂ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĞ ĐŚĂŵĂ
;ĐŽŶĞͿ͕ ŵŽŶƚĂĚĂ Ğŵ ŵĂŶĚƌŝů
ŵĞƚĄůŝĐŽ ŽƵ ƉůĄƐƚŝĐŽ͕ ĨŝǆŽ ŽƵ hŶŝĚĂ ϱϬ
ĚĞ
ƉŽƌĞŶĐĂŝǆĞƚŝƉŽƉŽƉŽŶ;ƐĞƉŽƌ
ƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞ
ĞŶĐĂŝǆĞ͕
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ ϰ
ŵĂŶĚƌŝƐͿ͕ƉĂƌĂƵƐŽĞŵĐŽŶƚƌĂͲ
ąŶŐƵůŽ ĚĞ ďĂŝǆĂ ƌŽƚĂĕĆŽ͘
ŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ďĄƐŝĐĂ͗ ďŽƌƌĂĐŚĂ
ĚĞ ƐŝůŝĐŽŶĞ Ğ ſǆŝĚŽ ĚĞ
ĂůƵŵşŶŝŽ͘
WKEd  ^/>/KE WZ
WK>/DEdKKDWM^/dKʹ
/^K

Ϯ

WŽŶƚĂ Ğŵ ƐŝůŝĐŽŶĞ ƉĂƌĂ
ƉŽůŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŵƉſƐŝƚŽƐ͕
ŵĂĐŝĂ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĞ ĚŝƐĐŽ͕
ŵŽŶƚĂĚĂ Ğŵ ŵĂŶĚƌŝů ŵĞƚĄůŝĐŽ hŶŝĚĂ
ϱϬ
ŽƵƉůĄƐƚŝĐŽ͕ĨŝǆŽŽƵƉŽƌĞŶĐĂŝǆĞ ĚĞ
ƚŝƉŽƉŽƉŽŶ;ƐĞƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĞŶĐĂŝǆĞ͕
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂ
ŶŽ
ŵşŶŝŵŽ ϰ ŵĂŶĚƌŝƐͿ͕ ƉĂƌĂ ƵƐŽ
Ğŵ ĐŽŶƚƌĂͲąŶŐƵůŽ ĚĞ ďĂŝǆĂ
ƌŽƚĂĕĆŽ͘ ŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ďĄƐŝĐĂ͗
ďŽƌƌĂĐŚĂĚĞƐŝůŝĐŽŶĞĞſǆŝĚŽĚĞ
ĂůƵŵşŶŝŽ͘
WKEd  ^/>/KE WZ
WK>/DEdKKDWM^/dKʹ
d

ϯ

WŽŶƚĂ Ğŵ ƐŝůŝĐŽŶĞ ƉĂƌĂ
ƉŽůŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŵƉſƐŝƚŽƐ͕ hŶŝĚĂ ϱϬ
ŵĂĐŝĂ͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĞ ƚĂĕĂ͕ ĚĞ
ŵŽŶƚĂĚĂ Ğŵ ŵĂŶĚƌŝů ŵĞƚĄůŝĐŽ
ŽƵƉůĄƐƚŝĐŽ͕ĨŝǆŽŽƵƉŽƌĞŶĐĂŝǆĞ
ƚŝƉŽƉŽƉŽŶ;ƐĞƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĞŶĐĂŝǆĞ͕
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂ
ŶŽ
ŵşŶŝŵŽ ϰ ŵĂŶĚƌŝƐͿ͕ ƉĂƌĂ ƵƐŽ
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUWI/WL3DDUWLXQ/6CBMYQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Almadina




35()(,785$081,&,3$/'($/0$',1$
5XD(X]pELR)HUUHLUD&HQWUR&(3$OPDGLQD±%$
&13-







Ğŵ ĐŽŶƚƌĂͲąŶŐƵůŽ ĚĞ ďĂŝǆĂ
ƌŽƚĂĕĆŽ͘ ŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ďĄƐŝĐĂ͗
ďŽƌƌĂĐŚĂĚĞƐŝůŝĐŽŶĞĞſǆŝĚŽĚĞ
ĂůƵŵşŶŝŽ͘

ϰ

WKEdͬ/E^ZdK
WZ
h>dZ^KD ʹ EhD Ϭϭ ŽƵ
ƐŝŵŝůĂƌ ;WĂĚƌĆŽ 'ŶĂƚƵƐͿ͘
WŽŶƚĂ ƉĂƌĂ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ƵůƚƌĂƐƐŽŵ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ ƌŽƐĐĂ
ŝŶƚĞƌŶĂ͕ ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ
hŶŝĚĂ
ϭϬ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ 'ŶĂƚƵƐ ;:Ğƚ
ĚĞ
^ŽŶŝĐ &ŽƵƌͿ͕ ŶƷŵĞƌŽ Ϭϭ ŽƵ
ƐŝŵŝůĂƌ͕ Ğŵ ĂĕŽ͘ ŵďĂůĂŐĞŵ
ĐŽŶƚĞŶĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚŽ
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ůŽƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͘

ϱ

WKEdͬ/E^ZdK
WZ
h>dZ^KD ʹ EhD ϭϬͲW ŽƵ
^ŝŵŝůĂƌ ;WĂĚƌĆŽ 'ŶĂƚƵƐͿ͘
WŽŶƚĂ ƉĂƌĂ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ƵůƚƌĂƐƐŽŵ
ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽƐ͕
ƌŽƐĐĂ ŝŶƚĞƌŶĂ͕ ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ
hŶŝĚĂ
ϭϬ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ 'ŶĂƚƵƐ ;:Ğƚ
ĚĞ
^ŽŶŝĐ &ŽƵƌͿ͕ ŶƷŵĞƌŽ ϭϬͲW ŽƵ
ƐŝŵŝůĂƌ͕ Ğŵ ĂĕŽ͘ ŵďĂůĂŐĞŵ
ĐŽŶƚĞŶĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚŽ
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ůŽƚĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͘

ϲ

WKEdͬW/E> W>/KZ Ͳ
dDWŽƵ&;ƚŝƉŽDŝĐƌŽďƌƵƐŚͿ͘
WŽŶƚĂͬƉŝŶĐĞů ĂƉůŝĐĂĚŽƌ ƚŝƉŽ
ŵŝĐƌŽďƌƵƐŚ͕ ƉĞƐĐŽĕŽ ĚŽďƌĄǀĞů͕
ƉŽŶƚĂ Ğŵ ĨŝďƌĂƐ ŶĆŽ
ĂďƐŽƌǀĞŶƚĞƐ͕ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă
ĂďƌĂƐĆŽ͕ ƚĂŵĂŶŚŽ ĚĂ ĐĂďĞĕĂ
ƉĞƋƵĞŶĂ ŽƵ &ŝŶĂ ;ŵĄǆŝŵŽ
ϭ͕ϱŵŵ TͿ͕ WĂĐŽƚĞ ;ŽƵ ŽƵƚƌĂ
ĞŵďĂůĂŐĞŵͿ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ϭϬϬ ĂŝǆĂ ϭϱϬ
ƵŶŝĚĂĚĞƐ
;ŵşŶŝŵŽͿ͕
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ Ğ
ůŽƚĞ͕ZĞŐŝƐƚƌŽŶŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ
^ĂƷĚĞ ͬ Es/^͕ EŽŵĞ Ğ
ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ
ĚŽ
ƚĠĐŶŝĐŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ŶŽ ĐŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ŽĚŽŶƚŽůŽŐŝĂ͕ ĨĂƌŵĄĐŝĂ ŽƵ
ƋƵşŵŝĐĂ͘

Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUWI/WL3DDUWLXQ/6CBMYQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
25 - Ano - Nº 3192



Terça-feira
5 de Abril de 2022
26 - Ano - Nº 3192

Almadina



35()(,785$081,&,3$/'($/0$',1$
5XD(X]pELR)HUUHLUD&HQWUR&(3$OPDGLQD±%$
&13-













>Kdϴ



/dD ^W/&/K

hE͘

YhEd͘ DZ

WM WZ WZK&/>y/ Ed> Ͳ
/ZKEdK

^M/K͘
ŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ďĄƐŝĐĂ͗ ŝĐĂƌďŽŶĂƚŽ ĚĞ
ƐſĚŝŽ͘ ŵďĂůĂŐĞŵ͗ ĨƌĂƐĐŽ ĐŽŶƚĞŶĚŽ
ϭ ϱϬϬŐ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ &ƌĂƐĐŽ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ĚĂƚĂĚĞĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉƌĂǌŽ
ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ
ĚĂ^ĂƷĚĞ͘

s>KZhE/d

s>KZdKd>


ϮϬ




>Kdϵ



/dD

^W/&/K

hE͘


YhEd͘

DZ

s>KZhE/d

s>KZdKd>


ϭ

Z^/E
&>j/
;&ůŽǁͿ
&KdKWK>/DZ/s> Ͳ Žƌ Ϯ͘
DĂƚĞƌŝĂů ƌĞƐƚĂƵƌĂĚŽƌ ƌĞƐŝŶŽƐŽ
ĨŽƚŽƉŽůŝŵĞƌŝǌĄǀĞů ;ƉŽƌ ůƵǌ ŶĂ ĨĂŝǆĂ
ĚĞ ϱϰϬŶŵͲĂǌƵůͿ͕ ĨůƵŝĚŽ͕ ĐŽŵ ďĂŝǆĂ
ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚĞ͕
ĐŽŵƉŽƐƚĂ
ƉŽƌ
ĂĐƌŝůĂƚŽƐ͕ ĐĂƌŐĂƐ ŽƌŐąŶŝĐĂƐ Ğ
ŝŶŽƌŐąŶŝĐĂƐ͘ Žƌ KϮ͕ ŽƉĂĐĂ
;ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ĞƐĐĂůĂ sŝƚĂΠͿ͕ ƵƐŽ
ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ĚĞŶƚĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĞƐŵĂůƚĞ Ğ
ĚĞŶƚŝŶĂ͕ ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ ŽƐ
ĂĚĞƐŝǀŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͘
^ĞƌŝŶŐĂ ĐŽŵ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ ϮŐ͕ Ğŵ
hŶŝĚĂĚĞ ϭϱ
ŵĂƚĞƌŝĂů ŽƉĂĐŽ͕ ƚĂŵƉĂ ĞƐƚĂŶƋƵĞ
ƋƵĞ
ŝŵƉĞĕĂ
ǀĂǌĂŵĞŶƚŽ͕
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂ ďŝĐŽƐ ĂƉůŝĐĂĚŽƌĞƐ
ĚĞƐĐĂƌƚĄǀĞŝƐĐŽŵĐĂŶŚĆŽĞŵŵĞƚĂů
ƐĞŵ ƉŽŶƚĂ ĂƚŝǀĂ ŽƵ ďŽƌĚŽƐ
ĐŽƌƚĂŶƚĞƐ͘ ŵďĂůĂŐĞŵ Ğ ƌŽƚƵůĂĕĆŽ
ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ĚĞƐŝŶĨĞĐĕĆŽ ƋƵşŵŝĐĂ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕
ŶƷŵĞƌŽ ĚŽ ůŽƚĞ Ğ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞ͘ ZĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
^ĂƷĚĞͬEs/^͕EŽŵĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƚĠĐŶŝĐŽ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ŶŽ
ĐŽŶƐĞůŚŽĚĞƋƵşŵŝĐĂŽƵĨĂƌŵĄĐŝĂ͘

Ϯ

Z^/E



&KdKWK>/DZ/s> hŶŝĚĂĚĞ ϯϬ
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUWI/WL3DDUWLXQ/6CBMYQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
27 - Ano - Nº 3192

Almadina




35()(,785$081,&,3$/'($/0$',1$
5XD(X]pELR)HUUHLUD&HQWUR&(3$OPDGLQD±%$
&13-







D/ZKͲ,/Z/ KZ  ϭ /^E'
ϰŐƌ͘/^KϰϬϰϵ͘DĂƚĞƌŝĂůƌĞƐƚĂƵƌĂĚŽƌ
ƌĞƐŝŶŽƐŽ ĨŽƚŽƉŽůŝŵĞƌŝǌĄǀĞů ;ƉŽƌ ůƵǌ
ŶĂ ĨĂŝǆĂĚĞ ϱϰϬŶŵͲĂǌƵůͿ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽ
ƉŽƌ ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ ŵŝĐƌŽŚŝďƌŝĚĂƐ ;ĚĞ
Ϭ͕ϰĂϬ͕ϴђŵͿĐŽŵďĂƐĞĞŵĂĐƌŝůĂƚŽƐ͕
ĐĂƌŐĂƐ ŽƌŐąŶŝĐĂƐ Ğ ŝŶŽƌŐąŶŝĐĂƐ͘ Žƌ
ϭ;ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĂĞƐĐĂůĂsŝƚĂΠͿ͕ƵƐŽ
ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ĚĞŶƚĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĞƐŵĂůƚĞ Ğ
ĚĞŶƚŝŶĂ͕ ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ ŽƐ
ĂĚĞƐŝǀŽƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽ͕^ĞƌŝŶŐĂ ĐŽŵ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ
ϰŐ͕ Ğŵ ŵĂƚĞƌŝĂů ŽƉĂĐŽ͕ ĞŵďŽůŽ
ƌŽƐƋƵĞĄǀĞů͘ŵďĂůĂŐĞŵĞƌŽƚƵůĂĕĆŽ
ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ĚĞƐŝŶĨĞĐĕĆŽ ƋƵşŵŝĐĂ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕
ŶƷŵĞƌŽ ĚŽ ůŽƚĞ Ğ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞ͘ZĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
^ĂƷĚĞͬEs/^͕EŽŵĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƚĠĐŶŝĐŽ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ŶŽ
ĐŽŶƐĞůŚŽĚĞƋƵşŵŝĐĂŽƵĨĂƌŵĄĐŝĂ͘



ϯ

Z^/E
&KdKWK>/DZ/s> hŶŝĚĂĚĞ ϯϬ
D/ZKͲ,/Z/KZ Ϯ /^E'
ϰŐƌ͘/^K ϰϬϰϵ͘ DĂƚĞƌŝĂů ƌĞƐƚĂƵƌĂĚŽƌ
ƌĞƐŝŶŽƐŽ ĨŽƚŽƉŽůŝŵĞƌŝǌĄǀĞů ;ƉŽƌ ůƵǌ
ŶĂ ĨĂŝǆĂĚĞ ϱϰϬŶŵͲĂǌƵůͿ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽ
ƉŽƌ ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ ŵŝĐƌŽŚŝďƌŝĚĂƐ ;ĚĞ
Ϭ͕ϰĂϬ͕ϴђŵͿĐŽŵďĂƐĞĞŵĂĐƌŝůĂƚŽƐ͕
ĐĂƌŐĂƐ ŽƌŐąŶŝĐĂƐ Ğ ŝŶŽƌŐąŶŝĐĂƐ͘ Žƌ
Ϯ;ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĂĞƐĐĂůĂsŝƚĂΠͿ͕ƵƐŽ
ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ĚĞŶƚĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĞƐŵĂůƚĞ Ğ
ĚĞŶƚŝŶĂ͕ ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ ŽƐ
ĂĚĞƐŝǀŽƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽ͕^ĞƌŝŶŐĂ ĐŽŵ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ
ϰŐ͕ Ğŵ ŵĂƚĞƌŝĂů ŽƉĂĐŽ͕ ĞŵďŽůŽ
ƌŽƐƋƵĞĄǀĞů͘ŵďĂůĂŐĞŵĞƌŽƚƵůĂĕĆŽ
ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ĚĞƐŝŶĨĞĐĕĆŽ ƋƵşŵŝĐĂ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕
ŶƷŵĞƌŽ ĚŽ ůŽƚĞ Ğ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞ͘ZĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
^ĂƷĚĞͬEs/^͕EŽŵĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƚĠĐŶŝĐŽ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ŶŽ
ĐŽŶƐĞůŚŽĚĞƋƵşŵŝĐĂŽƵĨĂƌŵĄĐŝĂ͘

ϰ

Z^/E



&KdKWK>/DZ/s> hŶŝĚĂĚĞ ϯϬ
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUWI/WL3DDUWLXQ/6CBMYQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Terça-feira
5 de Abril de 2022
28 - Ano - Nº 3192

Almadina





35()(,785$081,&,3$/'($/0$',1$
5XD(X]pELR)HUUHLUD&HQWUR&(3$OPDGLQD±%$
&13-







D/ZKͲ,/Z/ KZ ϯ /^E'
ϰŐƌ͘ /^KϰϬϰϵ͘ DĂƚĞƌŝĂů ƌĞƐƚĂƵƌĂĚŽƌ
ƌĞƐŝŶŽƐŽ ĨŽƚŽƉŽůŝŵĞƌŝǌĄǀĞů ;ƉŽƌ ůƵǌ
ŶĂ ĨĂŝǆĂĚĞ ϱϰϬŶŵͲĂǌƵůͿ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽ
ƉŽƌ ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ ŵŝĐƌŽŚŝďƌŝĚĂƐ ;ĚĞ
Ϭ͕ϰĂϬ͕ϴђŵͿĐŽŵďĂƐĞĞŵĂĐƌŝůĂƚŽƐ͕
ĐĂƌŐĂƐ ŽƌŐąŶŝĐĂƐ Ğ ŝŶŽƌŐąŶŝĐĂƐ͘ Žƌ
ϯ;ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĂĞƐĐĂůĂsŝƚĂΠͿ͕ƵƐŽ
ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ĚĞŶƚĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĞƐŵĂůƚĞ Ğ
ĚĞŶƚŝŶĂ͕ ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ ŽƐ
ĂĚĞƐŝǀŽƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽ͕^ĞƌŝŶŐĂ ĐŽŵ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ
ϰŐ͕ Ğŵ ŵĂƚĞƌŝĂů ŽƉĂĐŽ͕ ĞŵďŽůŽ
ƌŽƐƋƵĞĄǀĞů͘ŵďĂůĂŐĞŵĞƌŽƚƵůĂĕĆŽ
ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ĚĞƐŝŶĨĞĐĕĆŽ ƋƵşŵŝĐĂ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕
ŶƷŵĞƌŽ ĚŽ ůŽƚĞ Ğ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞ͘ZĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
^ĂƷĚĞͬEs/^͕EŽŵĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƚĠĐŶŝĐŽ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ŶŽ
ĐŽŶƐĞůŚŽĚĞƋƵşŵŝĐĂŽƵĨĂƌŵĄĐŝĂ͘



ϱ

Z^/E
&KdKWK>/DZ/s> hŶŝĚĂĚĞ ϯϬ
D/ZKͲ,/Z/ KZ Ϯ /^E'
ϰŐƌ͘/^KϰϬϰϵDĂƚĞƌŝĂů ƌĞƐƚĂƵƌĂĚŽƌ
ƌĞƐŝŶŽƐŽ ĨŽƚŽƉŽůŝŵĞƌŝǌĄǀĞů ;ƉŽƌ ůƵǌ
ŶĂ ĨĂŝǆĂĚĞ ϱϰϬŶŵͲĂǌƵůͿ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽ
ƉŽƌ ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ ŵŝĐƌŽŚŝďƌŝĚĂƐ ;ĚĞ
Ϭ͕ϰĂϬ͕ϴђŵͿĐŽŵďĂƐĞĞŵĂĐƌŝůĂƚŽƐ͕
ĐĂƌŐĂƐ ŽƌŐąŶŝĐĂƐ Ğ ŝŶŽƌŐąŶŝĐĂƐ͘ Žƌ
Ϯ;ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĂĞƐĐĂůĂsŝƚĂΠͿ͕ƵƐŽ
ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ĚĞŶƚĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĞƐŵĂůƚĞ Ğ
ĚĞŶƚŝŶĂ͕ ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ ŽƐ
ĂĚĞƐŝǀŽƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽ͕^ĞƌŝŶŐĂ ĐŽŵ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ
ϰŐ͕ Ğŵ ŵĂƚĞƌŝĂů ŽƉĂĐŽ͕ ĞŵďŽůŽ
ƌŽƐƋƵĞĄǀĞů͘ŵďĂůĂŐĞŵĞƌŽƚƵůĂĕĆŽ
ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ĚĞƐŝŶĨĞĐĕĆŽ ƋƵşŵŝĐĂ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕
ŶƷŵĞƌŽ ĚŽ ůŽƚĞ Ğ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞ͘ZĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
^ĂƷĚĞͬEs/^͕EŽŵĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƚĠĐŶŝĐŽ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ŶŽ
ĐŽŶƐĞůŚŽĚĞƋƵşŵŝĐĂŽƵĨĂƌŵĄĐŝĂ

ϲ

Z^/E



&KdKWK>/DZ/s> hŶŝĚĂĚĞ ϯϬ
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUWI/WL3DDUWLXQ/6CBMYQ
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D/ZKͲ,/Z/ KZ ϭ /^E'
ϰŐƌ͘ /^K ϵϬϬϭ DĂƚĞƌŝĂů ƌĞƐƚĂƵƌĂĚŽƌ
ƌĞƐŝŶŽƐŽ ĨŽƚŽƉŽůŝŵĞƌŝǌĄǀĞů ;ƉŽƌ ůƵǌ
ŶĂ ĨĂŝǆĂĚĞ ϱϰϬŶŵͲĂǌƵůͿ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽ
ƉŽƌ ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ ŵŝĐƌŽŚŝďƌŝĚĂƐ ;ĚĞ
Ϭ͕ϰĂϬ͕ϴђŵͿĐŽŵďĂƐĞĞŵĂĐƌŝůĂƚŽƐ͕
ĐĂƌŐĂƐ ŽƌŐąŶŝĐĂƐ Ğ ŝŶŽƌŐąŶŝĐĂƐ͘ Žƌ
ϭ;ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĂĞƐĐĂůĂsŝƚĂΠͿ͕ƵƐŽ
ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ĚĞŶƚĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĞƐŵĂůƚĞ Ğ
ĚĞŶƚŝŶĂ͕ ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ ŽƐ
ĂĚĞƐŝǀŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͕
^ĞƌŝŶŐĂƐ ĐŽŵ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ ϰŐ͕ Ğŵ
ŵĂƚĞƌŝĂůŽƉĂĐŽ͕ĞŵďŽůŽƌŽƐƋƵĞĄǀĞů͘
ŵďĂůĂŐĞŵ Ğ ƌŽƚƵůĂĕĆŽ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ
Ă
ĚĞƐŝŶĨĞĐĕĆŽ
ƋƵşŵŝĐĂ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚŽ
ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕
ŶƷŵĞƌŽ ĚŽ ůŽƚĞ Ğ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞ͘ ZĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
^ĂƷĚĞͬEs/^͕EŽŵĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƚĠĐŶŝĐŽ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ŶŽ
ĐŽŶƐĞůŚŽĚĞƋƵşŵŝĐĂŽƵĨĂƌŵĄĐŝĂ͘
ϳ

Z^/EWK dZDKWK>/DZ/s> hŶŝĚĂĚĞ ϱ
KZZK^D/K</>K



ϴ

Z^/E hdKWK>/DZ/s> WK hŶŝĚĂĚĞ ϱ
KZZK^D/KϰϱϬŐƌ



ϵ

Z^/E hdKWK>/DZ/s> WK hŶŝĚĂĚĞ ϱ
/EK>KZϰϱϬŐƌhE



Z^/E
&KdKWK>/DZ/s> hŶŝĚĂĚĞ ϯϬ
D/ZKͲ,/Z/ KZ ϯϱ/^E'
ϰŐƌ ͘/^KϰϬϰϵDĂƚĞƌŝĂů ƌĞƐƚĂƵƌĂĚŽƌ
ƌĞƐŝŶŽƐŽ ĨŽƚŽƉŽůŝŵĞƌŝǌĄǀĞů ;ƉŽƌ ůƵǌ
ŶĂ ĨĂŝǆĂĚĞ ϱϰϬŶŵͲĂǌƵůͿ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽ
ƉŽƌ ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ ŵŝĐƌŽŚŝďƌŝĚĂƐ ;ĚĞ
Ϭ͕ϰĂϬ͕ϴђŵͿĐŽŵďĂƐĞĞŵĂĐƌŝůĂƚŽƐ͕
ĐĂƌŐĂƐ ŽƌŐąŶŝĐĂƐ Ğ ŝŶŽƌŐąŶŝĐĂƐ͘ Žƌ
ϭϬ ϯϱ ;ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ŶĂ ĞƐĐĂůĂ sŝƚĂΠͿ͕
ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ
ĚĞŶƚĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕
ĞƐŵĂůƚĞ Ğ ĚĞŶƚŝŶĂ͕ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ
ŽƐ ĂĚĞƐŝǀŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽ͕^ĞƌŝŶŐĂ ĐŽŵ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ
ϰŐ͕ Ğŵ ŵĂƚĞƌŝĂů ŽƉĂĐŽ͕ ĞŵďŽůŽ
ƌŽƐƋƵĞĄǀĞů͘ŵďĂůĂŐĞŵĞƌŽƚƵůĂĕĆŽ
ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ĚĞƐŝŶĨĞĐĕĆŽ ƋƵşŵŝĐĂ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĚŽ



Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUWI/WL3DDUWLXQ/6CBMYQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Terça-feira
5 de Abril de 2022
30 - Ano - Nº 3192

Almadina





35()(,785$081,&,3$/'($/0$',1$
5XD(X]pELR)HUUHLUD&HQWUR&(3$OPDGLQD±%$
&13-









ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕
ŶƷŵĞƌŽ ĚŽ ůŽƚĞ Ğ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞ͘ZĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
^ĂƷĚĞͬEs/^͕EŽŵĞĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƚĠĐŶŝĐŽ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ŶŽ
ĐŽŶƐĞůŚŽĚĞƋƵşŵŝĐĂŽƵĨĂƌŵĄĐŝĂ
Z^/E &KdKWK>/DZ/s> WZ hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
Ed^ WK^dZ/KZ^ d/WK 
ϭϭ
ϮϱϬ͕WϲϬ͘/^E' ϰ Őƌ ĐŽƌĞƐ
ϭ͖Ϯ͖ϯ͖ϭ͖Ϯ



Z^/E &KdKWK>/DZ/s> WZ hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
Ed^ WK^dZ/KZ^ d/WK ϯϱϬ
ϭϮ Kh KD WZd/h>^ 
ZD/ ͘/^E' ϰŐƌ͘KZ^
Ϯ͖Ϯ



ϭϯ

Z^/E
>/Yh/ hŶŝĚĂĚĞ ϯ
hdKWK>/DZ/s>>/dZK



ϭϰ

Z^/E
>/Yh/ hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
dZDKWK>/DZ/s>͘>/dZK



ϭϱ

Z^/E WKdZDKWK>/DZ/s> hŶŝĚĂĚĞ ϱ
KZ^hZK</>K



ϭϲ

Z^/E WK dZDKWK>/DZ/s> hŶŝĚĂĚĞ ϱ
KZ><</>K



ϭϳ

Z^/E WK dZDKWK>/DZ/s> hŶŝĚĂĚĞ ϱ
/EK>KZ</>K




>KdϭϬ
/dD


^W/&/K

hE͘

YhEd͘ DZ

s>KZhE/d

s>KZdKd>


ϭ

/DEdK  &K^&dK  /EK ʹ
>1Yh/K͘ ŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĨŽƐĨĂƚŽ ĚĞ
ǌŝŶĐŽ͕ >1Yh/K͕ ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕
ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ
ďĄƐŝĐĂ
ĄĐŝĚŽ
ŽƌƚŽĨŽƐĨſƌŝĐŽ ĂůƵŵşŶŝŽ͕ ǌŝŶĐŽ͕ ĄŐƵĂ͕
ŵďĂůĂŐĞŵ͗ WŽƚĞ ĚĞ ϭϬ ŵŝůŝůŝƚƌŽƐ &ƌĂƐĐŽ ϯ
;ŵşŶŝŵŽͿ͕ĐŽŵĚĂĚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ
ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕
ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ŶƵŵ ĚŽ ůŽƚĞ͕
ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞͬEs/^͘

Ϯ

/DEdK  /KEKDZK  s/ZK hŶŝĚĂ
WK>/Yh/K
ĚĞ

ϭϬ
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ϯ

/DEdK  /KEKDZK  s/ZK hŶŝĚĂ
&KdKWK>/DZ/s>͘/^E'
ĚĞ

ϭϱ

ϰ

/DEdK
WZKs/^KZ/K
KdK^K>͘WKd͘

ϯϬ




ϱ

/DEdK  &K^&dK  /EK ʹ
WM͘ŝŵĞŶƚŽĚĞĨŽƐĨĂƚŽĚĞǌŝŶĐŽ͕WM͕
ƵƐŽ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ďĄƐŝĐĂ
ſǆŝĚŽ ĚĞ ǌŝŶĐŽ Ğ ſǆŝĚŽ ĚĞ ŵĂŐŶĠƐŝŽ
ŵďĂůĂŐĞŵ͗ WŽƚĞ ĚĞ Ϯϱ ŐƌĂŵĂƐ ŶŽ
&ƌĂƐĐŽ ϯ
ŵşŶŝŵŽ͕ ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ
ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ŵĂƌĐĂ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕
ĚĂƚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ŶƵŵ ĚŽ ůŽƚĞ͕
ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŶŽ
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞͬEs/^͘



ϲ

/DEdK  ,/ZMy/K  >/K
Wͬ &KZZDEdK  s/^͘
ŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŚŝĚƌſǆŝĚŽ ĚĞ ĐĄůĐŝŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ Ğŵ ĚƵĂƐ ƉĂƐƚĂƐ͗ ƉĂƐƚĂ
ďĂƐĞ;ĠƐƚĞƌ͕ŐůŝĐŽůƐĂůŝĐŝůĂƚŽ͕ĨŽƐĨĂƚŽĚĞ
ĐĄůĐŝŽ͕ ƚƵŶŐƐƚĂƚŽ ĚĞ ĐĄůĐŝŽ͕ ſǆŝĚŽ ĚĞ
ǌŝŶĐŽ Ğ ƉŝŐŵĞŶƚŽƐ ŝŶŽƌŐąŶŝĐŽƐͿ Ğ
ƉĂƐƚĂ
ĐĂƚĂůŝƐĂĚŽƌĂ
;ĞƚŝůƚŽůƵĞŶŽƐƵůĨŽŶĂŵŝĚĂ ͕ ŚŝĚƌſǆŝĚŽ
ĚĞ ĐĄůĐŝŽ͕ ŽǆŝĚŽ ĚĞ ǌŝŶĐŽ͕ ĚŝſǆŝĚŽ ĚĞ
ƚŝƚąŶŝŽ͕ ĞƐƚĞĂƌĂƚŽ ĚĞ ǌŝŶĐŽ Ğ
ƉŝŐŵĞŶƚŽƐ ŝŶŽƌŐąŶŝĐŽƐͿ͕ ĐŽŵ ƉƌĞƐĂ ĂŝǆĂ
ƉſƐ ŵŝƐƚƵƌĂ͕ ƌĂĚŝŽƉĂĐŽ͕ ƵƐŽ
ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͕ƉĂƌĂĨŽƌƌĂĕĆŽͬƉƌŽƚĞĕĆŽ
ĚŽ ĐŽŵƉůĞǆŽ ĚĞŶƚŝŶĂ ƉŽůƉĂ Ğ ŽƵƚƌŽƐ
ƵƐŽƐ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ďŝƐŶĂŐĂƐ͗ Ƶŵ
ĐŽŶƚĞŶĚŽ ƉĂƐƚĂ ďĂƐĞ ;ŵŝŶ͘ ϭϬŐͿ Ğ
ŽƵƚƌĂ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ƉĂƐƚĂ ĐĂƚĂůŝƐĂĚŽƌĂ
;ŵŝŶ͘ ϭϬŐͿ ŵďĂůĂŐĞŵ ĐŽŶƚĞŶĚŽ
ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕
ƉƌŽĐĞĚġŶĐŝĂ͕ ĚĂƚĂ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ͕
ŶƷŵĞƌŽĚĞůŽƚĞĞŶƷŵĞƌŽĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽ
ŶŽŵŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂƐĂƷĚĞ͘

d/WK hŶŝĚĂ
ĚĞ



ϲ


>Kdϭϭ
/dD


^W/&/K

hE͘ YhEd͘ DZ

s>KZhE/d

s>KZdKd>

ϭ

Ed^Ϯϲϲ  /E&Z/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϰW>^



Ϯ

Ed^Ϯϲϲ /E&Z/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϰW>^
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ϯ

Ed^  Ϯϲϲ ^hWZ/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϰW>^



ϰ

Ed^ Ϯϲϲ ^hWZ/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϰW>^



ϱ

Ed^ ϯϬ D /E&Z/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϲ

Ed^ ϯϬ D /E&Z/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϳ

Ed^ ϯϬ D ^hWZ/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϴ

Ed^ ϯϬ D ^hWZ/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϵ

Ed^ ϯϮ > /E&Z/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϭϬ

Ed^ ϯϮ > ^hWZ/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϭϭ

Ed^ ϯϮ > ^hWZ/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϭϮ

Ed^ ϯϮ D /E&Z/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϭϯ

Ed^ ϯϮ D /E&Z/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϭϰ

Ed^ ϯϮ D ^hWZ/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϭϱ

Ed^ ϯϮ D ^hWZ/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϭϲ

Ed^ ϯϮ> /E&Z/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϭϳ

Ed^ ϯϰ >  ^hWZ/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϭϴ

Ed^ ϯϰ > /E&Z/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϭϵ

Ed^ ϯϰ > ^hWZ/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



ϮϬ

Ed^ ϯϰ> /E&Z/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϬW>^



Ϯϭ

Ed^  Ϯϱ /E&Z/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϰW>^
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Ed^  Ϯϱ /E&Z/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
ϮϮ
/yKDϭϰW>^







Ϯϯ

Ed^  Ϯϱ ^hWZ/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϰW>^



Ϯϰ

Ed^  Ϯϱ ^hWZ/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϰW>^



Ϯϱ

Ed^  Ϯϲ /E&Z/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϰW>^



Ϯϲ

Ed^  Ϯϲ /E&Z/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϰW>^



Ϯϳ

Ed^  Ϯϲ ^hWZ/KZ KZ ϲϮ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϰW>^



Ϯϴ

Ed^ Ϯϲ ^hWZ/KZ KZ ϲϲ ĂŝǆĂ ϮϬ
/yKDϭϰW>^




>KdϭϮ
/dD ^W/&/K

hE͘

YhEd͘ DZ

s>KZhE/d

s>KZdKd>

sEd>
;KZͿ
W>^d/K͘ ǀĞŶƚĂů ͬ ĂďĂĚŽƌ
Ğŵ ƉůĄƐƚŝĐŽ Ws͕ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕
ϭ ĐŽŵ ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ƉŽƌ ĐŽƌĚĞů hŶŝĚĂĚĞ ϭϬϬϬ
ĚĞ ĂŵĂƌƌĂƌ ŽƵ ǀĞůĐƌŽ͕ ĐŽƌ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ ŽƵ ďƌĂŶĐŽ͘
dĂŵĂŶŚŽĂĚƵůƚŽ͘

>Kdϭϯ
/dD

^W/&/K

hE͘

YhEd͘ DZ
ϯ

ϭ

WZ>,K

h>dZ^^KD hŶŝĚĂ
KKEdK>K'/K KD :dK  ĚĞ
/ZKEdK KW>K KD
WKEd^h>dZ^^KD͘/^KϵϬϬϭ

Ϯ

WZ>,K
&KdKWK>/DZ/KZ hŶŝĚĂ
^D&/Kͬ^^^^KZ/K͘
ĚĞ

Ϯ

ϯ

WZ>,K  Z/K y ͘K>hE hŶŝĚĂ
ϳϬ,d^/'/d>/^^KϵϬϬϭ͘ϮϮϬsK>d^ ĚĞ

Ϯ

ϰ

Ed

>dͲZKdK͘ hŶŝĚĂ
hdK>ss>͘/^KϵϬϬϭ͘<sK
ĚĞ

ϰ

s>KZhE/d

s>KZdKd>
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ϯ

ϱ

KDWZ^^KZ KKEd͘ /^EdK  hŶŝĚĂ
M>K
ʹ
^/>E/K^K
KD ĚĞ
W/  ϲϱ >/dZK^  h^K
KKEdK>K'/KϮϮϬsK>d^͘
D/ZKDKdKZZKdKϱϬϬϬ hŶŝĚĂ
ϮϬϬϬϬZWDʹhdK>ss>͘/^^K ĚĞ
ϵϬϬϭ͕<sK

ϰ

ϲ

ϳ

DKdKZ >dZ/K  E hŶŝĚĂ
WZWZKd^
ĚĞ

ϭ

ϴ

^>KZ WZ WW> 'Z> hŶŝĚĂ
/ZhZ'/K>dZ/ϭϭϬsK>d^
ĚĞ

ϰ

ϵ

hdK>s  K /'/d> Ϯϭ hŶŝĚĂ
>/dZK^͘/^KϵϬϬϭ
ĚĞ

ϯ

/Z
KKEdK>K'/ hŶŝĚĂ
hdKDd/͕KD
hE/ ĚĞ
hy/>/Z KD Ϯ ^h'KZ^
^EK
ϭ

>d
ϭϬ WKdE/͕Z&>dKZ

>͕Yh/WK d/WK <Zd KD ϯ
dZD/E/^
͕DK,K
Z'KEKD/K͘Zd/&/K /^͘K
ϵϬϬϭ

Ϯ








>Kdϭϰ
/dD ^W/&/K



hE͘

YhEd͘

ϭ &KZW^/E&Ed/>EǑϭ͘

hŶŝĚĂĚĞ

ϰ

Ϯ &KZW^/E&Ed/>EǑϮ͘

hŶŝĚĂĚĞ

ϰ

ϯ &KZW^/E&Ed/>EǑϯ

hŶŝĚĂĚĞ

ϰ

ϰ &KZW^/E&Ed/>EǑϰ͘

hŶŝĚĂĚĞ

ϰ

ϱ &KZW^/E&Ed/>EǑϱ͘

hŶŝĚĂĚĞ

ϰ

ϲ &KZW^EǑϭϱϬ͘

hŶŝĚĂĚĞ

ϲ

ϳ &KZW^EǑϭϱϭ͘

hŶŝĚĂĚĞ

ϲ

ϴ &KZW^EǑϭϲ͘

hŶŝĚĂĚĞ

ϰ

DZ

s>KZhE/d

s>KZdKd>
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>Kdϭϱ
/dD ^W/&/K


hE͘

YhEd͘ DZ

s>KZhE/d

s>KZdKd>

WW>
'Z>
/Zh'/K hŶŝĚĂĚĞ
ϭϮϬŵŵyϭϬϬ ŵĞƚƌŽƐ͘ ZŽůŽ
ĞŵďĂůĂŐĞŵ Ğŵ ƌŽůŽ ƉĂƌĂ
ƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ĂƵƚŽĐůĂǀĞ Ğŵ
ƉĂƉĞů'ƌĂƵ ĐŝƌƷƌŐŝĐŽ Ğ ĨŝůŵĞ
ϭ ůĂŵŝŶĂĚŽ
Ğŵ
WŽůŝĠƐƚĞƌ
ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ
ƵƐĂĚŽ
Ğ
ŵƉĂĐŽƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂƌƚŝŐŽƐ
ŽĚŽŶƚ͘
,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐ
Ğ
ĞƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ƵƚŽĐůĂǀĞ͕
ŽǆŝĚŽĞƚŝůĞŶŽĞ&ŽƌŵĂůĚĞşĚŽ͘

ϱϬ



WW>
'Z>
/ZhZ'/K hŶŝĚĂĚĞ
ϭϱϬŵŵǆ ϭϬϬŵĞƚƌŽƐ͘ZK>K ͘ ͘
ZŽůŽ ĞŵďĂůĂŐĞŵ Ğŵ ƌŽůŽ ƉĂƌĂ
ƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ĂƵƚŽĐůĂǀĞ Ğŵ
ƉĂƉĞů'ƌĂƵ ĐŝƌƷƌŐŝĐŽ Ğ ĨŝůŵĞ
Ϯ ůĂŵŝŶĂĚŽ
Ğŵ
WŽůŝĠƐƚĞƌ
ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ
ƵƐĂĚŽ
Ğ
ŵƉĂĐŽƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂƌƚŝŐŽƐ
ŽĚŽŶƚ͘
,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐ
Ğ
ĞƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ƵƚŽĐůĂǀĞ͕
ŽǆŝĚŽĞƚŝůĞŶŽĞ&ŽƌŵĂůĚĞşĚŽ͘

ϱϬ



WW>
'Z>
/ZhZ'/K hŶŝĚĂĚĞ
ϴϬŵŵyϭϬϬŵĞƚƌŽƐ͘ZK>K͘ZŽůŽ
ĞŵďĂůĂŐĞŵ Ğŵ ƌŽůŽ ƉĂƌĂ
ƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ĂƵƚŽĐůĂǀĞ Ğŵ
ƉĂƉĞů'ƌĂƵ ĐŝƌƷƌŐŝĐŽ Ğ ĨŝůŵĞ
Ğŵ
WŽůŝĠƐƚĞƌ
ϯ ůĂŵŝŶĂĚŽ
ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ
ƵƐĂĚŽ
Ğ
ŵƉĂĐŽƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂƌƚŝŐŽƐ
ŽĚŽŶƚ͘
,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐ
Ğ
ĞƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ƵƚŽĐůĂǀĞ͕
ŽǆŝĚŽĞƚŝůĞŶŽĞ&ŽƌŵĂůĚĞşĚŽ͘

ϱϬ



WW>
'Z>
/Zh'/K hŶŝĚĂĚĞ
ϭϮϬŵŵyϭϬϬŵĞƚƌŽƐ͘ZK>K͘
͘
ZŽůŽ ĞŵďĂůĂŐĞŵ Ğŵ ƌŽůŽ ƉĂƌĂ
ƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ĂƵƚŽĐůĂǀĞ Ğŵ
ϰ ƉĂƉĞů'ƌĂƵ ĐŝƌƷƌŐŝĐŽ Ğ ĨŝůŵĞ
ůĂŵŝŶĂĚŽ
Ğŵ
WŽůŝĠƐƚĞƌ
ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ
ƵƐĂĚŽ
Ğ
ŵƉĂĐŽƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂƌƚŝŐŽƐ
ŽĚŽŶƚ͘
,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐ
Ğ

ϱϬ
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ĞƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ƵƚŽĐůĂǀĞ͕
ŽǆŝĚŽĞƚŝůĞŶŽĞ&ŽƌŵĂůĚĞşĚŽ͘
WW>
'Z>
/ZhZ'/K hŶŝĚĂĚĞ
ϭϱϬŵŵǆ ϭϬϬŵĞƚƌŽƐ͘ZK>K ͘
ZŽůŽ ĞŵďĂůĂŐĞŵ Ğŵ ƌŽůŽ ƉĂƌĂ
ƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ĂƵƚŽĐůĂǀĞ Ğŵ
ƉĂƉĞů'ƌĂƵ ĐŝƌƷƌŐŝĐŽ Ğ ĨŝůŵĞ
ϱ ůĂŵŝŶĂĚŽ
Ğŵ
WŽůŝĠƐƚĞƌ
ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ
ƵƐĂĚŽ
Ğ
ŵƉĂĐŽƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂƌƚŝŐŽƐ
ŽĚŽŶƚ͘
,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐ
Ğ
ĞƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ƵƚŽĐůĂǀĞ͕
ŽǆŝĚŽĞƚŝůĞŶŽĞ&ŽƌŵĂůĚĞşĚŽ͘



ϱϬ




>Kdϭϲ
/dD

^W/&/K

hE͘

YhEd͘ DZ

ϭ

dĞƐŽƵƌĂ͕ ĂĕŽ ŝŶŽǆŝĚĄǀĞů͕ ϭϰ Đŵ͕ hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
ƌĞƚĂ ƌŽŵďĂ͕ ĞƐƚĠƌŝů͕ ĐŝƌƵƌŐŝĂŐĞƌĂů͕
ƉŽůŝĚĂ
Ğ
ďƌŝůŚĂŶƚĞ͕
ƐĞŵ
ŝŵƉĞƌĨĞŝĕƁĞƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂŝƐ͘

Ϯ

WŝŶĕĂ >1E/͘ EhDZK ϭϳ  hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
h^KKKEdK>K'/K

ϯ

^Wdh>  /E^ZK hW> hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ
>/^WZZ^/E

ϰ

^Wdh> Wͬ Z^/E KD K hŶŝĚĂĚĞ ϴ
EKZZ,K hW> d/WK
d,KDW^KD

ϱ

^W>,K >1E/K KKEd͘ h> hŶŝĚĂĚĞ ϭϬϬ
W>EKhdK>ss>

ϲ

W>/KZ  ,/ZMy/K  hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ
>/K͘DĂƌĐĂ͗^^tŚŝƚĞ



s>KZhE/d

s>KZdKd>
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ϳ

Zd/h>KZ  'Z&K  hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
Dd>

ϴ

>sE hZs
E/Z/E,

ϵ

>sE
hZs
E/Z/E,







K hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
>K hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ

ϭϬ >sEZdd/WK^>/E͘K hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
ϭϭ hZd'ZzϭϯͲϭϰ͘

hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ

ϭϮ hZd'ZzϭϳͲϭϳ

hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ

ϭϯ

^d WZ/M^dK  DK>d hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ
hZsK͘

ϭϰ

^d WZ/M^dK  DK>d hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ
ZdKϭ

ϭϱ hDd>/WYhE

hŶŝĚĂĚĞ ϭϮ

KEdZͲE'h>K͘
͘/y hŶŝĚĂĚĞ ϰ
ϭϲ ZKdK
͘hdK>s>͘/^K
ϵϬϬϭ͘<sK
ϭϳ K/^dhZ/ϭϱ͘
ϭϴ

hŶŝĚĂĚĞ ϲ

K WZ ^W>,K >/E/K hŶŝĚĂĚĞ ϰϬ
h>

WŝŶĕĂ
ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ͕
ĂĕŽ hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
ϭϵ ŝŶŽǆŝĚĄǀĞů͕ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϭϯ Đŵ͕ ϯϭϳ͕
ĐůşŶŝĐĂ͕ƉͬĂůŐŽĚĆŽ͕ĂƵƚŽĐůĂǀĄǀĞů
^Wdh>
KKEdK>M'/͕ hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ
K/EKy/s>͕hW>K͕EǑϬϭ͘
ϮϬ /E^ZKͬW>/K
KDWM^/dK^͕



KKK͘
Ϯϭ

ϮϮ

^Wdh> WZ DEdK hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ
Z^/Ed/dE/KhW>EǑϬϭ
WZ/KKEd>͕K/EKy/s>͕ hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ
D>>͕ϭϳͲϭϴ͕KKK


>Kdϭϳ
/dD


^W/&/K

hE͘

YhEd͘

DZ

s>KZhE/d

s>KZdKd>

Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUWI/WL3DDUWLXQ/6CBMYQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
38 - Ano - Nº 3192

Almadina



35()(,785$081,&,3$/'($/0$',1$
5XD(X]pELR)HUUHLUD&HQWUR&(3$OPDGLQD±%$
&13-








hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ



ϭ

,DK^dd/K>1Yh/K͘

,/ZMy/K  >/K z> ĂŝǆĂ
W^d^d>/^KZ͘</d
ͬϮ/^E'^

ϭϬ



Ϯ

ϯ

,/ZMy/K>/Kd/WKW͘ ĂŝǆĂ
WKd

ϱ



ϰ

/^K>Ed
>/Yh/K
'^^K͘>/dZK͘>/Yh/K

WZ hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ



Ed/^^Wd/K h> KD hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ
'h͕^KZ/dK>͕>KK>͕͘ϭ͕ϱ
>/dZK^KZ,KZd>͘͘͘



ϱ

ϲ

&/yKZ  EdhZ D hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ
WKKZ'



ϳ

&/yKZ  Z/K'Z&/ hŶŝĚĂĚĞ ϱϬ
KKEdK>M'/



ϴ

&>hKZ D '>͘/h>K hŶŝĚĂĚĞ ϭϬϬ
ϭ͕Ϯϯй^KZ^/sZ^K^





ϵ

>'/EdK/ZKDd/K WZ WĂĐŽƚĞ
DK>'D͘
KD
>KZy//E͘WZ^
EKZD>͘d/WK //͘  ͘/^K ϭϯϰϴϱ
WKd͘

ϭϬ

'^^K WZ d/WK ϯ DZZKD hŶŝĚĂĚĞ ϲϬ
^Kϭ<'



ϭϭ

W^d WZK&/>d/͘^KZ^ hŶŝĚĂĚĞ ϰϬ
/sZ^K^



ϭϮ

W^d /EK
>z^E



ϭϯ

'^^KKDhDd/WKϮZEK hŶŝĚĂĚĞ ϭϮϬ
^Kϭ<'



ϭϰ

ZD Ed> ϵϬ Őƌ KD hŶŝĚĂĚĞ ϯϬϬϬ
&>jKZWWD^KZ^/sZ^K^



ϭϱϬ

h'EK>/ hŶŝĚĂĚĞ ϱ
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>Kdϭϴ
/dD


^W/&/K

hE͘

YhEd͘ DZ

s>KZhE/d

s>KZdKd>

ϭ

^Ks h>dK Z^ D/͘ hŶŝĚĂĚĞ ϯϬϬϬ
DĂƌĐĂ͗DĞĚ&ŝŽ



Ϯ

^Ks  &>dZK ZE WZ hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
WK>/DEdKDdKZEK



^Ks WZ WK>/DEdK  hŶŝĚĂĚĞ ϯϬ
WZKd^ EhDZK Ϯϲ WZ h^K
DdKZEK



ϯ

ϰ

^Ks d/WK ZK^KE͘ WZ hŶŝĚĂĚĞ ϭϬϬ
KEdZE'h>K͘/yZKdK





>Kdϭϵ
/dD


^W/&/K

hE͘

YhEd͘ DZ

s>KZhE/d

s>KZ
dKd>


ϭ

sEd>/ZjZ'/K͕ĚĞƐĐĂƌƚĄǀĞůĐŽ hŶŝĚĂĚĞ ϰϬ
ŵŵĂŶŐĂƐůŽŶŐĂƐ͕ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚĂĞŵƉŽ
ůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ͕ƉƵŶŚŽĐŽŵ
ĞůĄƐƚŝĐŽ͘'ƌĂŵĂƚƵƌĂĚĞϱϬŐ͘ŵďĂůĂŐĞ
ŵ͗WĂĐŽƚĞĐŽŵϭϬƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
ϯϬϬ



Ϯ

>ƵǀĂƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŵ ;ϭϬϬ ĂŝǆĂ
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ƚĄƚŝů͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ĂŶĂƚƀŵŝĐŽ͕ ƚĞǆƚƵƌĂ
ƵŶŝĨŽƌŵĞ ƐĞŵ ĨĂůŚĂƐ ƚĂůĐĂĚĂƐ ŽƵ
ůƵďƌŝĨŝĐĂĚĂƐ͘EĆŽĞƐƚĠƌŝů͘ŵďĂůĂŐĞŵ
ĞǆƚĞƌŶĂĐŽŵĚĂĚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕
ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ͕ ƉƌŽĐĞĚġŶĐŝĂ Ğ ĚĂƚĂ ĚĞ
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ƵŶŝĨŽƌŵĞ ƐĞŵ ĨĂůŚĂƐ ƚĂůĐĂĚĂƐ ŽƵ
ůƵďƌŝĨŝĐĂĚĂƐ͘EĆŽĞƐƚĠƌŝů͘ŵďĂůĂŐĞŵ
ĞǆƚĞƌŶĂĐŽŵĚĂĚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕
ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ͕ ƉƌŽĐĞĚġŶĐŝĂ Ğ ĚĂƚĂ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă Ϯ ĂŶŽƐ͕ ĐŽŵ
ƌĞŐŝƐƚƌŽŶĂĂŶǀŝƐĂ͘

ϮϬ



ϰ

'KZZK
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KD WĂĐŽƚĞ
ϭϬϬ
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ϱ
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ϱϬh/^/^K
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͘&/>dZKKD&//E/Ͳхϵϱй



ϳ
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Yh/s>Ed  Eϵϱ ^Zds>
KD >^d/K /^Ϭ ϵϬϬϭ͘KD
Z'/^dZKEEs/^͘ϭϬ͘ϬϮD,
dK>,  WW> ZE WĂĐŽƚĞ
/EdZ&K>,^ WZ ^'D 
DO^KDϭϬϬϬ&K>,^



ϴ



ϭϬϬ

ϯϬϬ





>KdϮϬ
/dD ^W/&/K




hE͘

</d  DK>/Z^ WZ W/Ed^ WĂĐŽƚĞ
EdK^D>hD/E/KͬK>/^Kh
ϭ
WZ&hZ WZ DK>'D 
WZKd^^͘:K'KDK>/Z^

YhEd͘ DZ

s>KZhE/d s>KZdKd>

ϱ





</d  DK>/Z^ WZ W/Ed^ hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ
^EdK^ Z^ D >hD/E/K Kh
Ϯ
/EKy
WZ
DK>'D

WZKd^^͘͘:K'KDK>/Z^



</d  WKEd^  KZZ,^ hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
K>KZ/^ WZ WK>/DEdK 
ϯ Z^/E^ &KdKWK>/DZ/s> KD
DEZ/>  WKEd^ sZ^͕DZ>^
ZE^




>KdϮϭ
/dD ^W/&/K


hE͘

YhEd͘

DZ

s>KZhE/d s>KZ
dKd>

&/K  ^hdhZ Ez>KE ϰ͘ͲϬ  h^K ĂŝǆĂ
KKEdK>K'/KϮϬŵŵ͕ϯͬϴϰϱĐŵ

ϭϱϬ



Ϯ &/K  ^hdhZ ^ ϰͲϬ h^K ĂŝǆĂ
KKEdK>K'/K  ϰϱĐŵ y ͬ

ϭϬϬ



ϭ
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Ϯϰ͘'h>,ϭϳŵŵ͘ϭͬϮĐŝƌĐƵůŽ
ϯ

WKZd 'h>, ZdK ϭϰĐŵ   ƉĂƌĂ hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
ƐƵƚƵƌĂ

ϰ >D/E/^dhZ/EhDZKϭϱ
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ϯϬ




>KdϮϮ
/dD


^W/&/K

hE͘

YhEd͘

DZ

s>KZhE/d

s>KZdKd>
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ϭ

Ϯ

ZZK^ϳ

ĂŝǆĂ
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ϯ
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ĂŝǆĂ

ϱϬ



ϰ

K>'hZ WZ W>/h>  hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
Z/Ky



ϱ

K>,Z  Ed/E EhDZK ϯ͕ hŶŝĚĂĚĞ ϲ
ϰ͕ϱ͕



ϲ

hE,D/Z;K>KZ/Ϳ͘ WĂĐŽƚĞ

ϭϬ



ϳ

hZd/sK>sK>Z͘

hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ



/^K  >/y ^K&>y ͘KZ^ hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ
WZdK͕h>^hZK͕h>>Z
h>͘</d͘y



ϴ

ϵ

&/>D  Z/K'Z&/K͘ /y ĂŝǆĂ
KDϭϱϬW>/h>^



ϭϬ

&/K
Ed>
ŵĞƚƌŽƐ͘ĞŶĐĞƌĂĚŽ͘

ͬ

ϭϬ

ϭϬϬ hŶŝĚĂĚĞ ϭϱϬϬ



&/d ^/s WZ hdK>s hŶŝĚĂĚĞ ϭϬϬ
͘KDWK^/K  ^  &/Z

>h>K^͕d/Ed
ϭϭ dZDKZd/s͕^d/ZEK
hd/EK͕Z^/E^ Z/>/^ 
^/sK  ^  KZZ,
EdhZ>͘ZK>KϭϵŵŵǆϯϬŵ͘



ϭϮ DEZ/>Z&/>ϴϯϮϬ͘



ϭϯ

hŶŝĚĂĚĞ ϰ

D/ZKh^, ͬ ϭϬϬ͘ W>/KZ ĂŝǆĂ
^Zds>&/EK͘WKd͘

ϱϬ
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ϭϰ
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ϭϱ

WZDKEK>KZK&EK>
E&KZK>/YhK͘ϮϬŵů͘

ϭϲ

WZ WKD^ ydZͲ&/E Wͬ hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
h^KKKEd͘WKd



ϭϳ

WZ WKD^ WZ WK>/DEdK hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ
&/E͘^Kϭ<'



ϭϴ W>^DZZKD&/E
ϭϵ

hŶŝĚĂĚĞ ϰ





hŶŝĚĂĚĞ ϱ



W>  s/ZK 'ZK^^ KD hŶŝĚĂĚĞ ϱ
>K^WK>/K;ϴyϭϱĐŵͿ



ϮϬ WK^//KEKZW/Zy͘</d



W>^d/K hŶŝĚĂĚĞ ϮϬ



hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ



Ϯϯ

WZEKZ  KZ d/WK hŶŝĚĂĚĞ ϭϬ
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Ϯϰ
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Ϯϱ

Zs>KZ  Z/K'Z&/ hŶŝĚĂĚĞ ϱϬ
KKEdK>K'/͘ϱϬϬŵů



Ϯϭ

WKd
WWE
hdK>ss>

hŶŝĚĂĚĞ ϯ

ϮϮ WKdWWEs/ZK

ZK>/d Ed>  >'KK Wͬ WĂĐŽƚĞ
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ϲϬϬ
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ϯϬϬ
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5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis
Federais n 8.666 de 21.06.1993, Lei Federal nº 10520, de 17.07.2002, e Dec. Municipal 268/2017 de 27 de dezembro de
2017, com suas alterações e todas as demais normas e legislação vigentes e aplicáveis ao presente termo.
6. DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA
6.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com a CONTRATANTE;
-

Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;

-Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do

trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho do fornecimento ou em conexão com ele; Prefeitura
Municipal de Almadina ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
-Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Contrato e pelo fornecimento da documentação pertinente
atendido os requisitos e observadas às normas constantes dos Anexos que integram este instrumento.
-Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas legais a que está sujeita para
o cumprimento deste contrato;
-Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do
objeto;
-Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamações inerentes
ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências,
falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;
-Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da execução do contrato. A
existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da Contratada pela execução de
qualquer serviço;
-Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à comprovação da qualidade e operacionalidade
do bem, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.
-Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião
da licitação/contratação;
Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do contrato, aceito pelo Contratante, para representar a Contratada,
sempre que for necessário, o qual tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato;
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-Apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto deste Contrato e do Termo de Referência ao Protocolo do

CONTRATANTE, as quais deverão estar acompanhadas da relação em ordem crescente numérica dos números dos
acessos e seus respectivos valores;
-Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante, quanto à PRESTAÇÃO dos serviços.
7. DEVERES DO CONTRATANTE
7.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
-
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel execução do
contrato; Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
-
Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços
pactuados;
-

Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas;

-
Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da CONTRATADA;
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67,
da Lei n° 8.666/1993;
-
Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata
correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores,
devidamente justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal de Almadina.
-

Comunicar à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do contrato.

7.2. PREÇOS
Os preços ofertados deverão ser na condição de preço à vista para pagamento, mediante apresentação de nota-fiscal/
fatura, após certificação da nota fiscal/fatura acompanhada de todas as certidões exigidas. Todos os preços deverão ser
apresentados em moeda corrente do país, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados necessários pela
proponente e todas as incidências que sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e
outros;

8. DA FISCALIZAÇÃO
8.1 - A fiscalização do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatório, ficará a cargo dos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93,
e deverá atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº
4.320/1964.
8.2– O Fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação em registro próprio, determinando o que for
necessária à regularização das faltas ou inconsistências observadas, nos moldes do Termo de Referência.

8.3 – A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração Pública e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer irregularidade.

8.4 – No relatório gerencial da despesa de que trata os casos omissos, a Lei nº 8.666/1993, deste TERMO DE
REFERÊNCIA, constarão os serviços fornecidos, e será o mesmo base para conferencia do Fiscal do Contrato.
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8.5 – A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução do Contrato.
9. CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
O custo estimado da contratação, o valor máximo global estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que compõem o
preço do produto, pode ser definido da seguinte forma: Por meio de fundamentada pesquisa dos preços praticados no mercado em
contratações similares; ou ainda por meio da adoção de valores constantes de indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores
oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes, se for o caso.

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
10.1. O prazo de vigência do contrato será período de o qual deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses.
Almadina, 01 de Abril de 2022.
_______________________________________
Patricia Nascimento dos Santos
Secretária de saúde
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ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2022
ABERTURA: --------

HORÁRIO: ----- (------------------------------------ )

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ. :

TELEFONE:

ENDEREÇO:

CIDADE:

UF:

PLANILHA EM ANEXO
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
TRANSPORTE
Por conta e responsabilidade do Fornecedor.
LOCAL DE ENTREGA
Prefeitura Municipal de Almadina
PRAZO DE ENTREGA

Em até 5 (CINCO) dias após a Solicitação.

(
)
O valor total é de R$
Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as características constantes do
Anexo I – Especificações Técnicas/Proposta de Preço deste Edital.
Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente. O prazo de
eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, §3º da Lei de Licitações.
A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de
convocação previsto no artigo 64 § 3º da Lei de Licitações.
de de
,
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação) R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO III
MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022
Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA,
ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, localizado na Rua Euzébio Ferreira 26, Centro, Almadina –
Bahia, neste ato representado pelo Sr. Milton Silva Cerqueira, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.520/2002, e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE, publicada no DOM nº..........do dia .................., e Jornal ...., pagina ........
Transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação, as empresas abaixo citadas, doravante
denominadas Fornecedores, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME ANEXO I, conforme especificações constantes no edital e
Termo de Referência e modelo de Proposta, anexos do edital, através de Registro de Preços, conforme
especificações constantes no edital e Termo de Referência e modelo de Proposta, anexos do edital, através de Registro
de Preços
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 –
Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:
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QUANT

MARCA

VALOR UN

TOTAL

01.
VALOR TOTAL .............................R$......................................................(......................... ).
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos das legislações vigentes, autorização para fornecimento dos insumos para
serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da presente Ata.
 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste
Pregão.
 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;
 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de
acordo com o edital do Pregão Eletrônico 005/2022, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da
licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
 - O PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a
apresentação da Nota Fiscal.
 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
 Havendo erro na fatura ou recusa pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA na aceitação dos produtos
entregues, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
regularizada.
 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
D  O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
E  Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua
reapresentação.
F  A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
 - O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial da Prefeitura Municipal, permitindo sua prorrogação conforme legislação
pertinente.
 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.
 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores.
 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.
 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS
6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantagem.
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6.2- Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;
 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;
 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as
exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº
8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por
com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial da Prefeitura e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerandose cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial
do Município.
8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Almadina-Bahia, ..... de ............................................................................. de 2022

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
PREFEITO
CONTRATANTE

Representante
Fornecedor
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ANEXO IV
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE ALMADINA
MINUTA DO CONTRATO FORNECIMENTO Nº XXX/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE ALMADINABAHIA,
E
DE
OUTRO,
A
EMPRESA....................
O presente Contrato para celebrar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,
DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME
ANEXO I, conforme especificações constantes no edital e Termo de Referência e modelo de Proposta, anexos do
edital, através de Registro de Preços, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA e a empresa:
..........................................................., inscrito no CNPJ:..................................................................... O Município
de Almadina, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa localizada à Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP
45640-000 Almadina – BA , inscrita no CNPJ sob o nº 14.147.466/000129, neste ato representado pela Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Milton Silva Cerqueira, brasileiro, casado, portador de RG Nº 03570781-01 SSP-BA e inscrito no CPF
020.784.735-53, residente e domiciliado na Praça Basílio Oliveira, Centro- Almadina – BA, e do outro lado a
empresa________________ , situada à , inscrita no CNPJ sob nº , aqui representada pelo Sr°. e RG n.º , de agora em
diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta no PREGÃO
ELETRÔNICO 005/2022, as cláusulas e condições a seguir descritas:
ϭ͘
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,
DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME
ANEXO I, conforme especificações constantes no edital e Termo de Referência e modelo de Proposta, anexos do
edital, através de Registro de Preços apresentadas na licitação do Pregão Eletrônico Nº ......../........ e adjudicado conforme
parecer devidamente homologado e publicado na imprensa oficial.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na
aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ϯ͘
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As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elementos de Despesa:
Fonte Recurso:
3.
CLAUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$ ................. (prazo por extenso) para o fornecimento de
.........................................
§ 1° - Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo nas condições previstas no Art. 65, II, “d” da Lei 8.666/1993.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou
venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta corrente, em até
30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a entrega definitiva do objeto
contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente
devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será
considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado,
desde que observadas às disposições do art.57 da Lei nº. 8.666/93.
5.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
O prazo de entrega do objeto contratado é imediato, contados a partir da autorização de fornecimento
§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o
primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus para a Administração.
§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as disposições dos parágrafos 1º e 2º do
Art. 57 da Lei 8666/93.
§ 3º - A forma de fornecimento do objeto do presente contrato é parcelada.
§ 4º - O local de entrega será .........
6.
CLÁUSULA SEXTA –DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBEJTO
O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do material e/ou
equipamento com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 03
(três) dias úteis.
§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os
procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.
§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.
7.
CLÁUSULA SÉTIMA
– DAS PENALIDADES:
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade
promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
A) advertência;
B)
declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o
Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
C)
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
D)
multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não
entregue;
E)
multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros
créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO
da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE.
Durante esse período não incidirá atualização monetária;
8.
CLÁUSULA OITAVA
– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as previstas na Lei nº
8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII,
XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a
qualquer indenização.
ϵ͘

CLÁUSULA NONA – COBRANÇA JUDICIAL
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As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato,
título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que
possível.
ϭϬ͘

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§ 3º. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.
§ 4º. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos
de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito
Privado.
§ 5º. O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento
do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados
na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
§ 6º. Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por
uma das seguintes alternativas: a) promover a rescisão contratual,
independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso, respeitado
o disposto na legislação em vigor.
§ 7º. O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na imprensa oficial,
conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.

11.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL
Serão oferecidas em prazo razoável a ser arbitrado pelo órgão competente para que seja assegurado a plena execução do
contrato, bem como a possibilidade da troca dos bens licitados, que se encontre com vícios ou defeitos, como também
prejuízos causados a terceiros, conforme prevê o Art. 55, VI da Lei 8.666/1993, podendo ainda o setor de fiscalização recusar
os materiais que estejam no prazo de validade na eminência de expirar.
12.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA –FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Coaraci - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
de
de 2022.
Almadina,
___________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CONTRATANTE

XXXXX
Contratada
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ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022
MODELODECREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede à ........................................................ ,
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o 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 meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto
ao Órgão.
...............................................................................................................................................................................Pratica
r
todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº. ..., conferindo- lhe, ainda,
poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições,
confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Almadina (BA), ......... de ............................ de 2022

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022
M O D E L O D E D E C L A R A Ç Ã O D E CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede à ........................................................ ,
declara, sob as penas da lei, o pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das
obrigações objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a serem aplicadas
conforme a lei 8.666/93.
Data e Local,

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022
MODELO DE DECLARAÇÕES
(A serem colocadas no envelope de Documentação)
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
Ilmº. Sr.
Pregoeiro Oficial
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022
A EMPRESA (NOME),
DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a administração
pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;
DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua habilitação,
assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;
DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988;
DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital;

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022
, inscrita no CNPJ sob o nº
A empresa
, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a).
e inscrito no CPF sob o nº, DECLARA, sob as sanções administrativas
, portador do Documento de Identidade nº
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
,

de

de 2022.

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) (Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
O licitante abaixo DECLARA, para todos os fins e efeitos das Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, sob as penalidades
cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declaração, que:
D
Recebeu em tempo hábil toda documentação pertinente e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições do presente Edital.
E
licitação.

Possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto desta

(cidade), (dia) de (mês) de 2022.

XXXXXXXXXXXXXXXX
(Nome completo e assinatura do seu representante) (Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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LICITAÇÕES E
CONTRATOS


ANEXO X
DECLARAÇÃO

O licitante abaixo DECLARA os dados para confecção do contrato:
Empresa______________________ , sediada ______ , nº , Estado ________________ , telefone n° __________________ ,
cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº ______________________, adiante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por__________________________________________________________, na qualidade de_____________
, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG n° _________ , expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado
e do CPF/MF , residente , nº , cidade
, Estado .

(ESTE ANEXO É UM MODELO E DEVE SER FEITO PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

ϱϴ
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P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O Nº 006––2022
Processso Administra
ativo 041 -20222
1. Reg
gênciaLegal:
LEI FED
DERAL 10.520
0/02, LEI FEDERAL 8.666/9
93 E ALTERA
AÇÕES POSTERIORES, DE
ECRETO FED
DERAL
10.024/22019. LEI COMPLEMENTA
AR Nº 123/06
6 E ALTERAÇÕ
ÕES E LEGISLAÇÃO POST
TERIORES.
2. Órg
gãoInteressado:
MUNICÍÍPIO DE ALMADINA – SEC
CRETARIA DE
E GESTÃO E PLANEJAME
ENTO
3. Mod
dalidade:
4. ProcessoA
Administrativo
o:
Pregão Eletrônico Nº 006-2022
Nº 041 / 2022
5. Tipo
o deLicitação:
6. Forma de Prestação
P
deS
Serviço:
MENOR
R PREÇO POR
R LOTE
PARCELADA
P
7. OBJE
ETO:&2175$
$7$d2'((035(6$3$
$5$$48,6,d
d2'(0$7
7(5,$/(632
257,92(0$
$7(1',0(17
72$6
',9(56
6$66(&5(7
7$5,$6'20
081,&,3,2'(
($/0$',1$%$&21)250($1(;2,$75$9e6'(5(*,675
52'(
35(d2
26

8. Local e Data do Recebimento
R
das Propostas e Início da Abertura
A
dosE
Envelopes:
Endereçço eletrônico
o: O Pregão será realizad
do em sessão
o pública onliine por meio de recursos de tecnolog
gia da
informação – INTERN
NET, através do site www
w.bll.org.brmed
diante a inserrção e monito
oramento de dados gerados ou
transferidosparaoapliccativo“BLL”,co
onstantedapágginaeletrônicadoPortalBLL.
Recebim
mento das pro
opostas: 06/0
04/2022 - 08:0
00hrs
Recebim
mento das pro
opostas até: 19/04/2022 - 08:00hrs
Início da
a sessão de disputa de pre
eços: 19/04/20
022 - 10:30hrrs
SERÁ CO
ONSIDERAD
DO O HORÁRIO DE BRASÍÍLIA (DF) PAR
RA TODAS AS
S INDICAÇÕE
ES DE TEMPO
O CONSTANT
TES
NESTE EDITAL.
9.



Dottaçãoorçamen
ntária:

Não se aplica a essa faase

10. Prazzo de Vigênciaa Contratual:
31/12/20
022

11.
1 Patrimônio
o Líquido Mín
nimo necessárrio:

**************
12. Locall, horário e meeio de comun
nicação para esclareciment
e
os sobre este Edital:
Responssável:
DALTON
N LUIZ ALME
EIDA FILHO
Endereço:
RUA EU
UZÉBIO FERR
REIRA, 26, CE
ENTRO – ALM
MADINA
Complemento:
ÕES E CONTR
RATOS
DEPTº. DE LICITAÇÕ
Cidade:
Estado:
DINA
ALMAD
BAHIA
Horário::
Das 08:0
00 às 14:00 h.

Teleffone/Fax:

E-mail:
@outlook.com
licitapma@

1.0 OBJE
ETO
O presen
nte Pregão Eletrônico teem por objetto a &2175
5$7$d2 '(
( (035(6$
$ 3$5$ $48
8,6,d2 '(
(
0$7(5,$
$/ (63257,9
92 (0 $7(
(1',0(172 $6
$ ',9(56$
$6 6(&5(7$
$5,$6 '2 08
81,&,3,2 '( $/0$',1$
%$ &21
1)250( $1
1(;2 , $75
5$9e6 '( 5(*,6752
5
'(
( 35(d26,cconformeasesspecificações descritas no
o

Termo dee Referência, Anexo I, que integra o preesente Edital.
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1.

DA
AS DISPOSIÇ
ÇÕESPRELIM
MINARES

O pregão eletrônnico será realizado em sessão pública,, por meio da
d INTERNET
T, mediante condições
c
dee
segurançça – criptograffia e autenticaação –em todas as suas fasses.

Ocerttameserárealizadoatravésddoaplicativo“BLL”doPortalBolsadeLicitaaçõesdoBrasil–BLL.
OstrabbalhosserãoconduzidosporservvidordoSetordeLLicitaçõeseContratosdenominaddo“Pregoeiro”,ccomo

suportte de suaa
equipe dee apoio, os qu
uais, juntameente com a au
utoridade com
mpetente do órgão
ó
promotor da licitaçãão, formam o
conjunto de operadorees do sistema do PregãoEleetrônico.
DE PARTICIP
2. DAS CONDIÇÕES
C
PAÇÃO NALIICITAÇÃO

Someente serão addmitidos a paarticipar destaa Licitação oss interessadoos previamentte credenciaddos perante o
Portal BolsadeLicitaç
B
çõesdoBrasil –BLL,queateenderematodaasasexigênciaasdehabilitaçããocontidasnessteeditalequee
pertençam ao ramo dee atividade peertinente ao objetolicitado.
o
.

Podeerão participar da presentee licitação as empresas
e
inte
eressadas, que atenderem as condiçõess deste Edital,,
inserindo
o-se aí, as Microempresass e Empresass de Pequeno
o Porte, send
do que, para estas duas últimas,
ú
será
á
concedid
do tratamentto favorecido
o, diferenciad
do e simplificado, em consonância com
m a Lei Comp
plementar nºº
123/2006
6 ealterações.

Os liicitantes devverão manifesstar, em cam
mpo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e
atendimeento dos requ
uisitos de hab
bilitação e a posposta de preços em con
nformidade co
om às exigências previstass
noedital.

Podeerão participaar do processso interessados estabeleciidos no País,, que atendam a todas as exigênciass
contidas neste edital e seus anexos e pertençam ao ramo de atividade
a
pertinente ao objetolicitado.

Estarrão impedidoss de participaar de qualquerr fase do proccesso os interressados que se enquadrem
m em uma ou
u
mais das situações aseeguir:





Declarado
os inidôneos por
p ato da Adm
ministraçãoPú
ública;
Sob falênccia, dissolução
o ouliquidação;
Que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras,, coligadas ou subsidiárias entre si ou
u
qualquer que seja a sua forma deconstituição;

Cumprindo penalidadee de suspensãão temporáriaa imposta pela Administraação Municipal, ou, ainda,,
penalidad
de imposta por
p qualquer órgão
ó
da Adm
ministração Pública, nas hipóteses prevvistas no art. 88 da Lei nº..
8.666/93;;
Enquadrad

dos nas hipóteses previstass nos incisos I, II e III do art.. 9º daLeinº.8
8.666/93.
Não poderá
p
se ben
neficiar do traatamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar de nº.123/2006
n
e
alteraçõees, para nenhu
um efeito legaal, a pessoajurídica:

De cujo caapital participe outra pesso
oajurídica;

Que seja filial,
f
sucursal,, agência ou reepresentação
o, no País, de pessoa
p
jurídicca com sede noexterior;
n
De cujo capital
c
particiipe pessoa física que sejaa inscrita com
mo empresário ou seja só
ócia de outraa

empresa que receba tratamento
t
ju
urídico diferenciado nos te
ermos da Lei Complementtar 123/2006 e alterações,,
desde qu
ue a receita bruta global ultrapasse o lim
mite de que trata
t
o inciso II do caput d
do artigo 3º da referida Leii
Complem
mentar;

p
com mais de 10%
% (dez por ceento) do capital de outra empresa não
o
Cujo titulaar ou sócio participe
beneficiaada pela Lei Complementar nº. 123/2006
6 e alteraçõess, desde que a receita brutaa global ultrap
passe o limitee
de que trata o inciso II do caput, do artigo 3º da referida LeiCo
omplementar;;

o ou titular seeja, administrrador ou equiparado de ou
utra pessoa ju
urídica com fins lucrativos,,
Cujo sócio
desde qu
ue a receita bruta global ultrapasse o lim
mite de que trata
t
o inciso II do caput d
do artigo 3º da referida Leii
Complem
mentar;
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Constituíd
da sob a formaa de cooperattivas, salvo as deconsumo;
Que particcipe do capitaal de outra pesssoajurídica;
Resultantee ou remaneescente decissão ou qualquer outra fo
orma de desm
membramentto de pessoaa
jurídica que
q tenha ocorrido em um dos
d 5 (cinco) anos
a
– calendárioanteriores;
Constituíd

da sob a formaa de sociedad
de porações;
 Cujos tituulares ou sóccios guardem, cumulativamente, com o contratantte do serviçoo, relação dee
pessoalid
dade, subordin
nação e habittualidade. (Inccluído pela Lei Complemen
ntar nº 147, dee2014).
3.

C
CREDENCIAM
MENTO

As peessoas jurídiccas ou empresas individuais deverão crredenciar representantes, jjunto ao BLLL, mediante a
apresentação de proccuração por in
nstrumento público
p
ou particular, com firma reconh
hecida, atribuindo poderess
para form
mularlancesdeepreçosepraticartodososdeemaisatoseop
peraçõesnoPo
ortalBolsadeLicitaçõesdoBrrasil–BLL;

Em sendo
s
sócio, proprietário,
p
d
dirigente
(ou assemelhado
o) da empresa licitante, deeverá apresen
ntar cópia do
o
respectivvo Estatuto ou
u Contrato So
ocial, no quall estejam exp
pressos seus poderes
p
para exercer direittos e assumirr
obrigações em decorrêência de talinvvestidura;

Os liccitantes ou seeus representaantes deverãoo estar previaamente credenciados perante o provedoor do sistemaa
eletrônico, através do endereço eletrônico www..bll.org.br;

O creedenciamentoo dar-se-á pella atribuição de
d chave de identificação de senha, pessoal e intran
nsferível, paraa
acesso ao
o sistemaeletrônico.

É de exclusiva ressponsabilidadde do usuárioo o sigilo da senha, bem como seu usso em qualquuer transaçãoo
LL - Bolsa d
de Licitações do Brasil a
efetuada diretamentee ou por seeu representaante, não caabendo a BL
responsabilidade por eventuais
e
dan
nos decorrentees de uso inde
evido da senh
ha, ainda que p
porterceiros;

A perda da senha ou quebra de
d sigilo deveerá ser comun
nicada imediaatamente ao provedor do sistema paraa
imediato
o bloqueio deaacesso;

O creedenciamentoo junto ao proovedor do sisteema implica a responsabilidade legal doo licitante e a presunção dee
sua capaccidade técnicaa para realização das transsações inerenttes ao pregão
o na formaelettrônica;

Em se
s tratando de
d microemp
presa ou emp
presa de pequeno porte, nos termos d
da Lei Comp
plementar nº..
123/2006
6 e alteraçõess e para que essa possa gozar dos be
enefícios prevvistos no cap
pítulo V da re
eferida Lei, é
necessário, à época do
d credenciam
mento acresccentar as exp
pressões “Miccroempresa” ou “Empresa de Pequeno
o
Porte” ou
u suas respecttivas abreviaçções “ME” ou““EPP”, à sua fiirma ou denominação, con
nforme o caso;

A com
mprovação dee que trata o subitem, quaanto à condiçção de microeempresa ou eempresa de pe
equeno portee
(ME ou EPP), será realizada quando
o da entrega dos
d documenttos de habilitaação, pela licittante detento
ora do melhorr
lance ou proposta, atraavés de um deessesdocumeentos:

D Contraato Social, reggistrado na Junta Comerciaal, constando a condição dee ME ouEPP;
E Certidãão de optantee pelo SIMPLE
ES emitido peela ReceitaFed
deral;


O Municíp
pio não se responsabilizaará por qualq
quer problem
ma que venhaa ocorrer no processo dee
cadastram
mentojuntoao
oPortalBolsad
deLicitaçõesd
doBrasil–BLLq
queimpeçaoliccitantedepartticipardocertaame;

3.11

Informaçõ
ões complementares sobree credenciam
mento poderão ser obtidass pelo telefon
ne (41) 3097-4600 ou pelo
p e-mail:coontato@bll.orrg.br.
4.
D ENVIO DE PROPOSTA
DO
A E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃ
H
O, DA FORM
MULAÇÃO DE LANCES E
DOS PRO
OCEDIMENTOS DASESSÃ
ÃO.
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Do envio dasproposta
as

A licitantte deverá enccaminhar pro

oposta conco
omitantementte com os do
ocumentos de habilitação
o
exigidos neste Edital,, exclusivameente por meio do sistemaa eletrônico, até a data e horários marcados paraa
abertura da sessão pú
ública, quando
o então encerrrar-se-á auto
omaticamentee a fase de recebimento de
e propostas e
dos documentos de haabilitação.



No camp
po “INFORMA
AÇÕES ADIC
CIONAIS”, daa proposta eletrônica, o liicitante deverá enviar suaa
proposta mediante o preenchimen
nto, dos seguintes camposs: valor total do item; indicação de uma Marca e/ou
u
fabricantte (não serãoaaceitasexpressõõesdotipo“diversas”,“marcasddiversas”,ouquaaisqueroutras);descriçãodetalhadadoobjeto,,
contendo
o as informações requeridaas na especificação do Termo de Referêência, indican
ndo, no que fo
or aplicável, o
modelo, prazo de valid
dade ou de gaarantia, númeero do registro
o ou inscrição
o do bem no ó
órgão compettente, quando
o
for ocaso
o.

 Os docum
mentos de hab
bilitação e a proposta de prreços deverão
o estar no form
matoPDF.
 As empreesas devem ceertificar-se doo tamanho doo arquivo perm
mitido pelo sistema eletrônico utilizado
o
na presen
ntelicitação.
Para
a a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licittante examin
nar todos os documentoss
exigidos no Edital e atender a todaas as condiçõ
ões nele contidas e nos seu
us anexos, especialmente a descrição e
d fornecimento doobjeto.
unidade de



A propostta e os lancess formulados deverão indiccar preço unittário e global,, para o lote//item licitado,,
de acordo com o prraticado no mercado,
m
em algarismo e por extenso
o (total), exprresso em mo
oeda correntee
nacional (R$). Havendo divergênciaa será considerado o preço porextenso.



oderão ter até duas casas decimais, sen
ndo as fraçõees resultantess desprezadass
Os valorees unitários po
ao final dos
d cálculos (p
preçoglobal).

Na
N formação dos preçoss apresentados deverão estar incluíd
dos todos o
os encargos trabalhistas,,
previdenciários, tributtários e de traansporte, bem
m como, quaisquer outros que venham a incidir paraa entrega doss
mesmos;;



A propo
osta deve in
ndicar a marrca e modello (se houve
er) do produ
uto ofertado
o, ficando a
mesma obrigada
o
a manter
m
na proposta fina
al, caso seja arrematante
e, a marca inicialmentte indicada,,
sob pen
na de desclasssificação nocertame.



Deverá seer especificada uma única marca
m
para o item ofertado
o e não serão aceitas expre
essões do tipo
o
“diversass”,“marcasdiversas”,ouquaisqueroutras.
 Fica dispeensada a indiccação de marcca para os cassos não aplicáveis aoobjetoo
A licitante deverá decclarar, em cam
mpo próprio do sistema eletrônico,
e
qu
ue cumpre plenamente oss

requisitos de habilitação e que sua proposta
p
estáá em conformidade com as exigências do
oEdital.
A licitante deveerá declarar, em campo próprio
p
do sisstema, sob pena de inabilitação, que não
n empregaa
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
o insalubre, nem menorres de dezessseis anos em
m
os.
qualquer trabalho, salvvo na condiçãão de aprendizz, a partir dos quatorzeano

A licitantte enquadrad
da como micrroempresa ou
u empresa de pequeno p
porte deverá declarar, em
m
campo próprio do Sisttema que atende aos requisitos do artig
go 3º da LC 12
23/2006 e alteerações, para fazer jus aoss
os previstos neessalei.
benefício
 A declaraação falsa reelativa ao cuumprimento dos
d requisito
os de habilitaação, à confformidade daa
proposta ou ao enqu
uadramento como
c
microeempresa ou empresa
e
de pequeno
p
portte sujeitará a licitante àss
p
nestte Edital.
sanções previstas
 As proposstas ficarão diisponíveis no sistemaeletrôônico.
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Até a abeertura da sesssão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a p
proposta e oss documentoss
de habilittação anteriorrmenteencam
minhados.



Deverão ser
s observado
os os preços máximos
m
defin
nidos neste Ed
dital, se for occaso.



Da abertu
ura da sessão
o pública e cla
assificação da
aspropostas:

A aberturra da sessão pública destee Pregão, con
nduzida pelo((a) Pregoeiro(a), ocorrerá na data e naa

hora indicadas no preââmbulo deste Edital, no sítiowww.bll.org
g.br.



e as licitantes ocorreráá
Durante a sessão pública, a co
omunicação entre
e
o(a) Pregoeiro(a)
P
exclusivaamente mediaante troca de mensagens, em
e campo pró
óprio do sistem
maeletrônico.



Cabe à liccitante acomp
panhar as opeerações no sistema eletrônico durante a sessão públicca do Pregão,,
ficando responsável
r
pelo ônus deco
orrente da peerda de negóccios diante daa inobservânccia de qualque
er mensagem
m
emitida pelo
p sistema ou
o de suadescconexão.



Iniciada a sessão púb
blica do pregãão eletrônico
o, não cabe desistência
d
da proposta, salvo motivo
o
justificad
do e aceito pelo(a)pregoeiro
o(a).

O(A)
( Pregoeiro
o(a) verificaráá as propostaas apresentad
das e desclasssificará aqueelas que não estejam em
m
conformiidade com os requisitos do Edital e/ou que forem man
nifestamenteinexequíveis.



p
será fundamentad
da e registrad
da no sistema,, acompanhad
do em tempo
o
A desclassificação da proposta
real por todos
t
os particcipantes.

Serão
e
desclassificadas as propostas
p
quee não atende
erem as condições e exig
gências deste
e Edital e/ou
u
consignarem preços in
nexequíveis, assim
a
consideerados aqueles que não ven
nham a ter deemonstrada su
ua viabilidadee
através de
d documentaação que com
mprove que oss custos dos insumos são coerentes
c
com
m os de merccado e que oss
coeficientes de produttividade são compatíveis
c
co
om a execução do objeto docontrato.
d



O(A) Preg
goeiro(a) deveerá suspender a sessão pública do pregãão quando co
onstatar que a avaliação daa
conformiidade das pro
opostas, de qu
ue trata o inciso III do artig
go 17 do Decreeto Federal nº 10.024/2019
9, demandaráá
maiortem
mpo.



goeiro(a) enviiará, via chatt, mensagenss às licitantess
Após a suspensão da sessão pública, o(a) Preg
informan
ndo a data e horário previsttos para o iníccio da oferta delances.
d



Qualquerr elemento que
q possa ide
entificar o liccitante através da sua prroposta impo
ortará na sua
a
desclassiificação.



Somente as propostas classificadas pelo(a) Prego
oeiro(a) particciparão da etaapa de envio delances.
d



Da etapa
acompetitiva

Aberta
b
a etapa competitiva, os licitantes poderão encaaminhar lancees sucessivos,, exclusivame
ente por meio
o
do sistem
ma eletrônico,, sendo inform
mados imediatamente do horário
h
e valorr consignadoss no registro de
d cada lance,,
vedada a identificação
o do seudeten
ntor.


O licitantte somente po
oderá ofereceer valor inferio
or ou maior percentual
p
dee desconto ao
o último lancee
por ele offertado e registrado pelo sistema,
s
observado, quando houver, o in
ntervalo mínim
mo de diferen
nçade valoress
ou de





CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUWI/WL3DDUWLXQ/6CBMYQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
64 - Ano - Nº 3192

Almadina
35()(,78
85$0
081,&,3
3$/'(
($/0$',1$
$
5XD(X]]pELR)HUUHLLUD&HQWUUR&(3
$OPD
DGLQD±%$
7HOHID[
[  (PDLOOLFLWDSPD#
#RXWORRNFR
RP
3-

&13



percentuais entre os laances, que inccidirá tanto em
m relação aos lances interm
mediários quanto em relaçãão ao lance
que cobriir a melhor offerta.



Durante o transcurso da
d sessão púb
blica, os participantes serãão informadoss, em tempo real, do valorr
do menor lance registrrado, vedada a identificaçãão do autor do
o lance aos deemaisparticipaantes.



O preço de
d abertura daa etapa de lan
nces correspon
nde ao menorr preço ofertaado na etapa depropostas.
d

No caso de
d nenhum fo
ornecedor ap
presentar lancce na respectiva etapa, valem os valore
es obtidos naa

etapa de propostas.



Não serão aceitos dois ou mais laances de messmo valor, prrevalecendo aaquele que fo
oi recebido e
registrado em primeiro
o lugar pelo sistemaeletrôn
nico.



Os lancess apresentado
os e levados em
e consideraação para efeito de julgam
mento serão de
d exclusiva e
total resp
ponsabilidadee da licitante, não lhe caben
ndo o direito de
d pleitear qu
ualqueralteraçção.

Duurante a fase de lances,, o(a) Pregoeeiro(a) poderrá excluir, justificadamente, lance cujjo valor sejaa
manifestamenteinexequível.

Se ocorrer a desconexão
d
d
do(a)
Pregoeiro(a) no deccorrer da etaapa de lancees e o sistem
ma eletrônico
o
permaneecer acessível às licitantes, os
o lances conttinuarão send
do recebidos, sem prejuízo dos atosrealizados.

5.3.10.

d a desconeexão do(a) Prregoeiro(a) pe
ersistir por teempo superior a dez minutos, a sessão
o
No caso de
pública do(a)
d
Pregoeeiro(a) será suspensa .e reiniciada so
omente deco
orridas vinte e quatro horas
h
após a
comunicaação expressaa do fato aos participantes
p
no sítio doww
ww.bll.org.br



Critérios dedesempatte:

Seerá asseguraddo, como critério de desempate, prefferência de contratação
c
p
para as micrroempresas e
empresass de pequeno
o porte, enten
ndendo-se com
mo empate (fficto) as propo
ostas apresen
ntadas pelas ME
M e EPP quee
sejam superiores em até
a 5% (cinco por
p cento) à proposta
p
maiss bemclassificada.


Ocorrend
do empate, a microempreesa ou empre
esa de pequeeno porte m
mais bem classsificada seráá
acionadaa pelo sistema para apreseentar propostta de preço inferior àquela considerad
da vencedora do certame,,
situação em que será adjudicado
a
em
m seu favor o objetolicitado
o.

Na hipótese de persistir o em
mpate, a prop
posta venced
dora será sorteada pelo sisstema eletrôn
nico dentre ass
propostasempatadas.



Modo ded
disputa



Neste preegão, o modo de disputa ad
dotado é o aberto.



O intervalo mínimo de diferença de valores entre
e os lances será de R$ 0,01 (um centavo)), que incidiráá
tanto em
m relação aos lances intermediários, quan
nto em relaçãão do lance qu
ue cobrir a meelhoroferta.



m licitante fizer um lance que esteja em
e desacordo
o com a licitaação (preços e diferençass
Se algum
inexequívveis ou excesssivas), poderáá tê-lo cancelaado pelo(a) Prregoeiro(a)atrravés dosistem
ma.

Os documentos
d
de habilitaçãão e a propo
osta do licitan
nte melhor classificado seerão disponib
bilizados paraa
avaliação
odo(a)Pregoeiro(a)eparaacessopúblicoso
omenteapós oencerramen
o
todasessãopú
úblicadelance
es.



Da Negocciação daproposta:



Concluídaa a etapa de lances, o (a) pregoeiro
p
(a) examinará
e
a proposta
p
classificada em primeiro
p
lugarr
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quanto à compatibilid
dade do preçço em relação
o ao estimad
do para a con
ntratação e vverificará a habilitação do
o
licitante conforme
c
disp
posições destteedital.



O(a) preg
goeiro(a) pod
derá encamin
nhar, pelo sisstema eletrônico, contrap
proposta dire
etamente ao
licitante que tenha ap
presentado o lance de men
nor valor, parra que seja ob
btido preço m
melhor, bem assim
a
decidir
sobre a sua aceitação.
 O licitantte que recebeer solicitação de negociaçãão deverá ressponder dentro do prazo estipulado
e
naa
sessão peelo(a)Pregoeiro(a).
 A negociaação será realizada por meio do sistema, podendo serr acompanhadda pelas demaislicitantes.

Concluídaa a negociaçãão, o licitantee melhor classsificado deveerá encaminhaar via sistemaa, a propostaa
adequadaa ao último laance ofertado
o e, se necessáário, os docum
mentos comp
plementares, n
no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas
h
contadaas do encerram
mento docertaame.

O(A) Preg
goeiro(a) pod
derá, no julgamento da habilitação e daas propostas, sanar erros ou
o falhas quee
não alteerem a subsstância das propostas, dos
d
documentos e sua validade jurrídica, mediaante decisão
o
fundameentada, registtrada em ataa e acessível aos licitantes, e lhes atriibuirá validad
de e eficácia para fins dee
habilitaçãão e classificaação.
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Na hipóteese de necessidade de susp
pensão da sesssão pública para
p
a realizaçção de diligências, a sessão
o
pública será
s
reiniciad
da mediante aviso prévio
o no sistemaa com, no mínimo,
m
24 (vvinte e quatro) horas dee
antecedêência, e a ocorrrência será reegistrada emaata.

Se a prop
posta ou o lance de menor valor
v
não for aceitável, ou se o licitante desatender às
à exigências
habilitató
órias, o(a) preegoeiro(a) exaaminará a pro
oposta ou o lance subsequeente, verifican
ndo a sua aceitabilidade e
proceden
ndo à sua haabilitação, na ordem de classificação,
c
e assim suceessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance quee atenda ao edital, sendo o respectivo
o licitante decclarado venceedor e a ele adjudicado
a
o
objeto ceertame.
5.9.6 Após a etapa dee lances e verificada a reg
gularidade da habilitação, o(a) pregoeirro(a) anunciarrá o licitante
vencedorr.
5. DA IMPUGNAÇÃ
ÃO AOEDITAL
L



Até 03 (trrês) dias úteis antes da dataa fixada para abertura da sessão
s
públicaa, qualquer pe
essoa poderá
solicitar a impugnaçãão do ato co
onvocatório deste
d
Pregão
o, por meio eletrônico via internet, no
n endereço
licitapma
a@outlook.ccom. O receebimento de ato de imp
pugnação tan
nto por meio eletrônico quanto no
departam
mento de licittação deverá obedecer ao horário de exxpediente da Prefeitura M
Municipal de Almadina,
A
ou
seja, entrre segunda e sexta-feira,
s
daas 08:00h as14:00h.
Trattando-se do envio por meio eletrônico, o Departaamento de Licitações nãoo se responsaabilizará por
solicitaçãão de ato de impugnação não recebido
o por motivoss de ordem téécnica de com
mputadores, de falhas de
comunicaação via interrnet, de cong
gestionamento de linhas de
d comunicação, bem com
mo por outross fatores que
impossib
bilitem o envio
o de e-mail peela pessoa inteeressada nestteato.

Caberá ao
o(a) pregoeiro
o(a) decidir so
obre a impugn
nação no prazo de até 2 (do
ois) diasúteis.
6. DO PEDIDO
P
DEESCLARECIME
ENTO
a. Os ped
didos de esclaarecimentos referentes
r
a este pregão de
everão ser envviados ao(a) p
pregoeiro(a), até 02 (dois)
dia úteiss anteriores à data fixadaa para a abertura da sesssão pública, por meio eleetrônico via internet, no
endereço
olicitapma@ outlook.com
m.
7.

D PROPOST
DA
TAFINAL

A proposta final do licitante declarado
d
ven
ncedor deverrá ser apresen
ntada na form
ma do Anexo deste edital,,
mbrado da licittante, por meeio mecânico ou informatizzado, de form
ma clara e ine
equívoca, sem
m
redigida em papel tim
e
em
m estrita obseervância às esspecificações contidas nestte edital, assin
nada a últimaa
emendass, rasuras ou entrelinhas,
folha e ru
ubricada nas demais pelo seu titular ou
u representan
nte legal da liccitante, devid
damente iden
ntificado, nelaa
constand
do,obrigatoriaamente:
D  Razão
oSocial,CNPJ,,endereço,CE
EP,telefonee e-maildalicitan
e
nte;
E  RG, CPF
C e Endereçço da pessoa decontato.
d
F  Marcaa, modelo (qu
uando for o caaso) e demaiss característiccas dos materriais ofertado
os deverão serr informados,,
obrigatorriamente, na Propostafinall.
G  Especcificação do preço
p
unitário
o e total de cada
c
item claassificado, exxpresso em reeais, com, no
o máximo, 02
2
(duas) casas decimais, e valor total daproposta.
H  Prazo
o de validade da
d proposta: 60
6 (sessenta) dias da data de
d suaaberturra;
I  Nomee do banco e número
n
da co
onta corrente em que deseja receber opaagamento.
J  Declaaração da licittante de quee garantirá a substituição do(s) produtto(s), sem ôn
nus para a Administração
A
o
Municipaal, durante o prazo
p
de validade dos mesm
mos, caso ven
nham a apreseentar vícios e//oudefeitos.
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Os preço
os constantess da propostaa escrita devverão referir-sse ao do lance formulado
o no Pregão,,
consideraando-se a con
ndição de pagamento à vista, não devvendo por isso
o, considerar qualquer cussto financeiro
o
para o peeríodo de proccessamento dasfaturas.
d

A não cottação de qualq
quer item perrtencente ao lote ensejará a desclassificaação da propo
osta dalicitantte.

A proposta escrita e os originaais ou cópiaas autenticad
das da docu
umentação deverão
d
ser
encaminh
hados no praazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia
d seguinte à disputa, em
m envelopes
fechadoss ou lacrado
os, indicando na sua parte
p
frontal: PREFEITU
URA MUNICIIPAL DE AL
LMADINA /
DEPARTA
AMENTO DE
E LICITAÇÃO – RUA EUZÉ
ÉBIO FERREIRA, 26, CENTRO – ALMA
ADINA, CEP. 45.640-000.
PREGÃO
O ELETRÔNICO Nº 006-202
22.
9. DAHA
ABILITAÇÃO
a. Para habilitação nesta licitação será exigida a seguintedoccumentação:
H
Jurídica será comprovada
c
m
mediante
a ap
presentação de:
9.1.1. A Habilitação

D
E
F

Reegistro comerrcial, no caso de
d empresain
ndividual;
Atto constitutivo
o, estatuto ou
u contrato soccial em vigor, devidamentee registrado, eem se tratandode
So
ociedades com
merciais, e, no
n caso de so
ociedade por ações,
a
acomp
panhado de d
documentos de
d eleição dee
seusadministradores;
G  Deecreto de autorização, em se tratando de
d empresa ou
o sociedade estrangeira
e
em funcionam
mento no País,,
e ato de registro ou au
utorização para funcionam
mento expedid
do pelo órgão competente,, quando a atividade assim
m
o exigir.
H  Cóópia da Cédula de identidadde do(s) repreesentante(s) leegal (sócio) que atue comoo administrador daempresaa.



A Regularidade Fiscal e Trabalhissta será com
mprovada mediante a apresentação do
os seguintes
documen
ntos:

D
E

Prrova de inscriçção no Cadasttro Nacional de
d Pessoa Jurídica(CNPJ);
Prrova de regulaaridade para com
c
a Fazenda Estadual através de certidão emitida p
pela Secretariia da Fazendaa
do Goverrno doEstado;;
F
Prova de regularidade para com a Fazend
da Municipal do
d domicílio ou
o sede dolicittante;
G  Prrova de regularidade para com a Fazennda Federal através
a
de Ceertidão Conju
unta Negativaa de Débitos,,
relativos a tributos fed
derais e à Dívida Ativa da União, emitidaa pela Procuraadoria da FazeendaNacional;
H  Prrova de reguularidade relaativa ao Funndo de Garantia por Tem
mpo de Servviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Reg
gularidade doFGTS/CRF.
I
Prrova de inexisstência de déb
bitos inadimp
plidos perante
e a Justiça do Trabalho, meediante a apresentação dee
certidão negativa Certtidão Negativa de Débitos Trabalhistas(C
T
CNDT).



A Qualificcação Técnica
a será compro
ovada median
nte a apresenttação do segu
uintedocumen
nto:

 Certidão negativa
n
de faalência expediida pelo distribuidor da sed
de dolicitante;;
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 Balanço patrimonial e demonstraçõe
d
es contábeis do
d último exercício social, jjá exigíveis e apresentados
a
s
na fo
orma da lei, que comprovvem a boa situação finan
nceira da em
mpresa, vedad
da a sua sub
bstituição porr
balancetes ou balanços provisórrios, podendo
o ser atualizad
dos por índicces oficiais qu
uando encerrrado há maiss
de 3 (três) meses da
d data de ap
presentação daproposta;


No caso de
d empresa constituída
c
no
o exercício so
ocial vigente, admite-se a apresentação de balanço
o
patrim
monial e demo
onstrações co
ontábeis referrentes ao período de existêência dasocied
dade;


É admissívvel o balanço intermediárioo, se decorrer de lei ou conttrato/estatutoosocial.

Caso o liccitante seja coooperativa, tais documenttos deverão ser
s acompanhados da últiima auditoriaa
contáábil-financeiraa, conforme dispõe o artigo
o 112 da Lei nºº 5.764, de 19
971, ou de umaa declaração, sob as penass
da lei,, de que tal au
uditoria não fo
oi exigida pelo
o órgãofiscalizador;


 Comprovaação da boa situação financceira da emprresa mediantee obtenção dee índices de Liquidez
L
Gerall
(LG), Solvência Geeral (SG) e Liq
quidez Corrente (LC), superiores a 1 (um
m), obtidos peela aplicação das
d seguintess
fórmu
ulas:
LG =

SG =

LC=

Ativvo Circulante + Realizável a Longo Prazo
o
Passsivo Circulantte + Passivo NãoCirculante
N
Ativvo Total
Passsivo Circulantte + Passivo Não
N Circulantee
AtivvoCirculante
Passsivo Circulantte

10.DA PARTICIPAÇÃ
P
ÃO DAS MICR
RO EMPRESA
AS E EMPRES
SAS DE PEQU
UENOPORTE
E
a.
A participação
o do licitantee como micro
oempresa (ME
E) ou empresaa de pequeno
o porte (EPP))
somente será permitid
da se o interesssado compro
ovar tal situaçção jurídica ju
unto com os documentoss
de creden
nciamentoatrravés de seu instrumento constitutivo
c
reegistrado na rrespectiva Jun
nta Comerciall
ou órgão competente, no qual con
nste a inclusãão no seu no
ome como M
ME ou EPP (aart. 72 da Leii
Complem
mentar n. º 123/06 e 147/14
4), ouatravés da apresentaação de enquadramento do licitante naa
condição de ME ou EPP,
E
mediantte declaração
o em instrum
mento próprio
o para essa finalidade
f
no
o
respectivo
o órgão e regiistro de seus atosconstituti
a
ivos.
b.
A utilização dos
d benefício
os concedidoss pela LC nº 123/2006
1
e altterações por licitante que
e
não se enquadra na definição
d
legal reservada a essas cateegorias, conffigura fraude ao certame,,
sujeitando
o a mesma à aplicação de penalidad
de de imped
dimento de llicitar e conttratar com a
Administrração Públicaa, além de se
er descreden
nciada do Cadastro de Fo
ornecedores da PMI pelo
o
prazo de até 5 (cinco
o) anos, sem
m prejuízo das
d multas previstas
p
nesste Edital e das demaiss
cominaçõ
õeslegais.
c.
O município de
d Almadina, considerand
do o teor do Acórdão TCU
U nº 298/201
11 – Plenário,,
adotará procedimenttos complem
mentares, mediante
m
diligência, taiis como so
olicitação de
e
demonstrrativos contá
ábeis e/ou ou
utros documentos que ju
ulgue necessá
ários, a fim de
d ratificar o
atendime
ento, pelas liccitantes, às exigências
e
da LC nº 123/20
006ealteraçõe
es.
d.
A microempresa e a emprresa de pequ
ueno porte, que possuir reestrição em quaisquer
q
doss
documenttos de regulaaridade fiscal e trabalhista acima listados terá sua h
habilitação co
ondicionada à
apresentaação de nova documentaçãão, que comp
prove a sua regularidade em
m até 05 (cincco) dias úteis,,
a contar do
d momento em
e que o prop
ponente for declarado venccedor docertaame.
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e.
O prazo de que
q trata o item
i
anteriorr poderá ser prorrogado uma única vez, por iguall
período, a critério da Administração
A
o, desde que seja
s requerido
o pelo interesssado, de form
ma motivada e
durante o transcurso do respectivo prazo.
p
f.
O benefício de que trata o item 10.4 nãão eximirá a microempresa
m
a ou empresaa de pequeno
o
porte, da apresentação
o de todos os documentos, ainda que ap
presentem alg
gumarestrição
o.
g.

A não regularizzação da docu
umentação, no prazo fixado no item 10.4
4 implicará naa inabilitação dolicitante.

11.DORE
ECURSO
D
Declarado
o vencedor, qu
ualquer licitante poderá, durante a sessão públicaa, de forma
a.
imediata e motivada, em
e campo pró
óprio do sistem
ma, manifestaar sua intençãão de recorrerr, quando lhe
será conccedido o prazzo de 72 (settenta e duas)) horas para apresentação
o das razões do recurso,
ficando oss demais licitaantes, desde logo, intimados para, querrendo, apresentarem contrrarrazões em
igual prazzo, que começçará a contar do término do
d prazo do reecorrente, sen
ndo-lhes asse
egurada vista
imediata dos
d elemento
os indispensávveis à defesa dos
d seusintereesses.
b.
O sistema acceitará a maanifestação do
d recurso, inicialmente, nas 30 (trin
nta) minutos
imediatam
mente posterriores ao ato de declaraçãão do vencedor. O não ofeerecimento de
d razões no
prazo prevvisto fará desserto o recurso
o.
c.
A falta de man
nifestação imediata e motiivada do licitaante quanto à intenção de recorrer,
r
nos
termos do
o art. 44, § 3ºº do Decreto 10.024/19, im
mportará na decadência
d
deesse direito, ficando
f
o (a)
pregoeiro
o (a) autorizad
do a adjudicarr o objeto ao liicitante declaradovencedo
or.
d.

Os recurso
os interpostoss somente terrão efeitodevo
olutivo.

e.

O acolhim
mento do recurrso importaráá a invalidação
o, apenas, doss atos insusceetíveis deaproveitamento.
f.
O recursos e contrarrazzões de recurso deverão ser dirigidoss a o (a) prregoeiro (a),
Os
protocolados no enderreço citado abaixo, o qual deverá receb
ber examinar e submeter à autoridade
nte que decidiirá sobre a suaa pertinência..
competen
g.
N serão co
Não
onhecidos as impugnações e os recurssos apresentaados após oss respectivos
prazos leg
gais e/ou sub
bscrito por reepresentante não habilitad
do legalmente ou não ide
entificado no
processo para responder pelo propo
onente, nem recursos enviaados viafax.
h Os autos do
h.
d processo permanecerão
p
o com vistas franqueada aos
a interessad
dos na sala daa COPEL, na
PrefeituraaMunicipaldeA
Almadina,RUA EUZÉBIO FERREIRA,
F
26,, CENTRO – A
ALMADINA.

12.DA ADJUDICAÇÃO
O EHOMOLO
OGAÇÃO
a.
N havendo a manifestação de recurso
Não
o, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto da
d licitação à
proponen
nte vencedoraa, para posteriior homologação do resultaado pela auto
oridadesuperio
or;
b.
O
Ocorrendo
a manifestação
o da interpossição de recurso, após o julgamento, a autoridade
superior adjudicará o objeto licittado à propo
onente vencedora, homo
ologando em
m seguida o
procedimentolicitatório.
13. DA REVISÃO
R
ERE
EAJUSTAMEN
NTO
a.
O preços são
Os
o fixos e irreajjustáveis duraante o transcurso do prazo
o de 12 meses da data de
apresentaação da propo
osta, após o que a concessãão de reajustaamento será ffeita mediante
e a aplicação
do INPC/IBGE.
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b.
A revisão de preços depen
nderá de requ
uerimento do interessado quando visar recompor o
preço quee se tornou insuficiente, instruído com
m a documen
ntação que ccomprove o desequilíbrio
d
econômicco-financeiro do contrato ou da ata de
e registro de preços, deveendo ser insttaurada pela
própria ad
dministração quando colim
mar recompor o preço que se
s tornouexceessivo.
14.DACO
ONTRATAÇÃ
ÃO
a.
H
Homologada
a licitação peela autoridade
e competentee, a unidade ccompradora emitirá
e
Nota
de Empen
nho ou docum
mento equivallente para o proponente
p
vencedor visan
ndo à execuçãão do objeto
destalicitaação.
b.
O proponentee vencedor teerá o prazo de
d 02 (dois) dias,
d
contadoss a partir da convocação,
para retiraar a Nota de Empenho ou documento equivalente.
e
E
Este
prazo po
oderá ser prorrrogado uma
vez, por igual período
o, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso
t
e
u
pradora;
desde quee ocorra motivvo justificado, aceito pela unidadecomp
c.
E caso de encaminhamento do contraato e/ou auto
Em
orização de fo
ornecimento por
p e-mail, o
fornecedo
or deverá imp
primir o(s) doccumentos(s) em
e três vias, assiná-las, e deevolvê-las ao emitente no
mesmo prrazo estipulad
do acima.
d.
É facultado à Administraação, havend
do recusa daa licitante veencedora em
m atender a
convocaçãão no prazo mencionado
m
no item ante
erior ou estando em situaçção irregular, convocar os
licitantes remanescenttes, na ordem
m de classificação, para assinar o contratto nas mesmaas condições
do primeiro colocado ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal cconvocação, deverão ser
dos os seus do
ocumentos haabilitatórios, que
q deverão atender as exig
gênciaseditalícias;
examinad
e.
A contratada obriga-se a aceitar, quaando solicitad
do pela Adm
ministração, nas
n mesmas
condiçõess e dentro do
o prazo contraatual estabele
ecido, os acrééscimos ou su
upressões que se fizerem
nas comp
pras de até 25%
2
(vinte e cinco por ce
ento) do valo
or inicial atuaalizado do co
ontrato, e as
supressõees resultantes de acordo ceelebrado entre
e as partes, naa forma da Leei nº8.666/93.
f.
A contratantee poderá rescindir administtrativamente o contrato n
nas hipóteses previstas no
art. 78, in
ncisos I a XII e XVII da Leei nº.8.666/93, sem que caiba
c
à contrratada direito
o a qualquer
indenização, e sem preejuízo das pen
nalidadespertinentes.
15.DA PR
RESTAÇÃO DESERVIÇOS
D
S
a. Conforme especifficado no Termo de Referêência – Anexo I doEdital.
16.DAS CONDIÇÕES
DEPAGAME
C
ENTO
a.
E
Emconsonância
acomoart.5ºcombinadocomaaalínea“a”doinc.XIVdoart.40daaLeifederalnº 8.666/93,
8
os
pagamenttos devidos à contratada serão
s
efetuad
dos através dee ordem banccária ou crédito em conta
corrente, no prazo não
o superior a 30
0(trinta) dias,, contados daa data de verifficação do adimplemento
de cada parcela e depois
d
de atestada
a
pelaa CONTRATA
ANTE o reccebimento definitivo do
objetolicittado.
b.
O FORNECED
DOR deverá enviar junto
o com a No
ota Fiscal/Fattura/Eletrônica, cópia do
contrato e todas as cerrtidões negativas de regularidade fiscal etrabalhista.
e
c.
N
Não
será permitida prevvisão de sinaal, ou qualqu
uer outra forma de ante
ecipação de
pagamentto na formulaação das prop
postas, deven
ndo ser desclassificada, dee imediato, a proponente
que assim
m ofizer.
d.
C
Caso
o FORNECEDOR sejaa optante pelo Sistema Inttegrado de Pagamento de
e Impostos e
Contribuiçções das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPL
LES, desde que não haja
vedação
legal
pçãoemrazão
odoobjetoexe
ecutado,amesmadeveráap
presentar,junttamentecomaaNota
paratalop
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Fiscal/Fattura, a devidaa comprovação, a fim de evvitar a retençãão na fonte do
os tributos e ccontribuições, conforme
legislação
o em vigor.
e.
H
Havendo
erro
o na Nota Fisccal/Fatura ou circunstânciaa que impeça a liquidação da despesa,
aquela seerá devolvidaa à CONTRA
ATADA e o pagamento ficará pendeente até que
e a mesma
providenccie as medidaas saneadoras. Nesta hipó
ótese, o prazo
o para pagam
mento iniciar--se-á após a
regularizaação da situaçção ou reapreesentação do
o documento fiscal, não accarretando qu
ualquer ônus
para aprefeitura.
f.
N caso de in
No
ncorreção nos documentos apresentadoss, inclusive naa Nota Fiscal/F
Fatura, serão
estes resttituídos ao FO
ORNECEDOR para as corre
eções solicitad
das, não resp
pondendo a prefeitura por
quaisquer encargos resu
ultantes de atrrasos na liquidação dos pagaamentoscorresspondentes.
17.DAS SANÇÕESAD
S
DMINISTRAT
TIVAS
C
Com
fundameento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002
2, ficará impeedida de licitaar e contratarr

a.

com o Município de Almadina,
A
pelo prazo de até
a 5 (cinco) anos, garanttida a ampla defesa, sem
m
prejuízo da
d rescisão un
nilateral do contrato e da ap
plicação de multa
m
de até 30
0% (trinta porr cento) sobree
o valor tottal da contrattação, a CONT
TRATADAque
e:
i.

Apresentarr documentaççãofalsa;

ii.

Fraudar a exxecução doco
ontrato;

iii.

Comportar--se de modoin
nidôneo;

iv.

Cometer fraaude fiscal;ou

v.

Fizer declaraçãofalsa.

vi.

ns do item 177.1.3, reputarr-se-ão inidôneos atos taais como os descritos nos artigos 92,,
Para os fin

parágrafo
o único, 96 e 97,
9 parágrafo único, da Lei nº8.666/19933.
b.

C
Com
fundameento nos artig
gos 86 e 87, in
ncisos I a IV, da
d Lei nº 8.66
66, de 1993; e no art. 7º daa

Lei nº 10..520, de 17/077/2002, nos caasos de retarrdamento, dee falha na ex
xecução do co
ontrato ou dee
inexecuçã
ão parcial ou
u de inexecuçção total do objeto, garan
ntida a amplaa defesa, a CO
ONTRATADA
A
poderá

ser

apenad
da,

issoladamente,,

oujuntameentecomasmuultasdefinidasnnositens“17.4”a“17.12”,enasttabelas1e2abaaixo,comasseg
guintes
penalidad
des:
i.

Advertência
a;

ii.

Suspensão temporária de participaçção em licitaçção e impediimento de co
ontratar com a Prefeituraa

Municipaal de Almadinaa, por prazo não
n superior a doisanos;
iii.

Declaração de inidone
eidade para licitar ou co
ontratar com
m a Adminisstração Pública enquanto
o

perdurareem os motivo
os determinaantes da punição ou até que seja prom
movida a reab
bilitação perante a própriaa
autoridad
de que aplicou a penalidad
de, que será concedida
c
sem
mpre que a CO
ONTRATADA
A ressarcir a Administração
A
o
pelos preejuízos resultaantes e após decorrido
d
o prazo da sanção
o aplicada com
m base no incciso anterior;o
ou
iv.

Impedimen
nto de licitar e contratar co
om o Município deAlmadinaa

v.

, ou nos sisttemas de cad
dastramento de fornecedo
ores a que se refere o incisso XIV do art. 4º da Lei nºº

10.520/20
002, pelo prazzo de até cinccoanos;
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c.

C
Configurar-se
-á a inexecuçção total, enttre outras hipó
óteses, quand
do a CONTRA
ATADA deixarr

de iniciarr, sem causa justificada, a execução do
d contrato após
a
30 (trintta) dias contaados da dataa
estipuladaa para início da
d execuçãoco
ontratual.
d.

N caso de inexecução tottal do objeto a CONTRATA
No
ADA estará su
ujeita à aplicação de multaa

de até 30%
% (trinta por cento)
c
do valo
or docontrato
o.
e.

C
Configurar-se
-á o retard
damento da execução, entre outraas hipótesess, quando a

CONTRAT
TADA, sem caausa justificad
da, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do
o contrato ou
u
atrasar a entrega
e
do ob
bjeto definido
o nocontrato.
f.

No caso dee cometimen
nto das infraações elencad
das no item acima, a CO
ONTRATADA
A poderá serr

sancio
onada com multa
m
diária dee 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de
d 20% (vintee
por ceento).
g.

Configurar-se-á a inexeccução parcial do objeto, entre
e
outras hipóteses,
h
quaando decorrid
dos 20 (vinte))

dias do
d término do prazo estabelecido paraa a execução
o do contrato
o, houver forn
necimento do
o objeto pelaa
CONT
TRATADA, mas não em suaatotalidade.
h.

No caso de inexecução parcial
p
do objjeto a CONTR
RATADA estaará sujeita à aaplicação de multa de atéé

20% (vinte
(
por cento) do valor to
otal docontraato.
i.

O contrato será rescindid
do unilateralm
mente pela Ad
dministração,, nos casos dee inexecução parcial ou dee

inexecuçãototaldoobjeto,semprrejuízodaapliccaçãodassanççõesneleprevistaseemlegislaçãoespecíficca.
j.

A falha na execução do
d contrato estará
e
config
gurada quand
do a CONTRA
ATADA se enquadrar em
m

qualquer das situaçções previstass na tabela , aseguir:
k.

Pelo descumprimento das
d obrigaçõ
ões contratuaais, a Admin
nistração apliicará multas conforme a

gradu
uação estabeleecida nas tabelasseguintess:
Tabela1

1

CORRESPONDÊNCIA
or total do
% do valo
Contrato
1
1%

2

2
2%

3

3
3%

GRA
AU DA INFRAÇ
ÇÃO

Tabela
a2
Item
1

2

4

Descriçção

Grau

Manterr empregado sem
s
qualificação para a exe
ecução dos
serviços/fornecimentos.
Forneceer informação

falsa de

serviço/fornecimentoou

substitu
uição de mateerial licitado por
p outro de qualidade
q
inferiorr
Desstruir ou danifficar documen
ntos por culpaa ou dolo de
seus

Incidência
1

Por emprregado e por
Dia

2

Por ocorrrência

3

Por ocorrrência
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agentes.
5

Recusar-se a executaar serviço/forn
necimento de
eterminado peela

3

Por ocorrrência

3

Por ocorrrência

FISCAL
LIZAÇÃO, sem
m motivo justiificado;
Permitiir, por dolo ou
u culpa, situaçção que crie ou aumente oss
6

riscos de
d ocorrência de danos físiccos, lesões corporais ou
consequências letaiss.
PARA OS ITENS A SEG
GUIR, DEIXAR
R DE:

8

9

10

11

Substittuir empregad
do que tenha conduta
c
incon
nveniente ou
incomp
patível com su
uas atribuiçõees.
Manterr a documentaação de habiliitação atualizada.
Cumpriir determinação da FISCAL
LIZAÇÃO paraa controle de
acesso de seus emprregados.
Cumpriir determinação formal ou instrução com
mplementar da
d

2

2

Por emprregado e por
Dia
Por

ite
em

e

porr

ocorrênciia

1

Por ocorrrência

2

Por ocorrrência

2

Por ocorrrência e por

FISCAL
LIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, do
ocumentação fiscal e outro
os
12

documentos necessáários à comprrovação do cumprimento dos

dia

demaiss encargos trabalhistas.
13

Entregaar ou

entrregar com atraso ou

incompleta a

documentação exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.

2

Por ocorrrência e por
dia de atrraso

Entregaar ou entregaar com atraso
o os esclarecim
mentos formaais
14

solicitados para sanar
s
as in
nconsistênciass ou dúvid
das

Por ocorrrência e por
2

suscitad
das durante a análise da do
ocumentação
o exigidapor

dia de atrraso

força do contrato.
Forneceer EPIs (Equip
pamentos de Proteção
P
Individual) aos
15

seus em
mpregados e de
d impor penaalidades àque
eles quese

2

ocorrênciia

negarem a usá-los.
Cumpriir quaisquer dos itens do co
ontrato e seuss anexos não
16

previsto
os nesta taabela, após

reincidência

Por emprregado e por

3

formalmeente notificad
da pela unidad
defiscalizadorra.

Por

e

porr

ite
e
m
ocorrênciia

l.

O valor da multa
m
poderá ser descontad
do das faturass devidas àCO
ONTRATADA..
m.

S o valor a seer pago à CONTRATADA não
Se
n for suficieente para cob
brir o valor daa multa, fica a

CONTRAT
TADA obrigada a recolherr a importânccia devida no prazo de 15 (quinze) diass, contado daa
comunicaação oficial;
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n.

E
Esgotados
os meios admin
nistrativos paara cobrança do valor devido pela CON
NTRATADA à

CONTRAT
TANTE, aquela será encam
minhada para inscrição em dívidaativa;
d
o.

O contrato, seem prejuízo das
d multas e demais
d
comin
nações legais nele previstaas, poderá serr

rescindido
o unilateralm
mente, por ato formal da Administraçãão, nos casoss enumerado
os no art. 78,,
incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.
18.DA REVOGAÇÃO
R
O OUANULAÇ
ÇÃO
a.
A licitação po
oderá ser revo
ogada ou anulada nos term
mos do art. 49
9, da Lei 8.66
66/93, no seu
todo ou em parte.
19.DA FIISCALIZAÇÃO
O DO CONTR
RATO E RECE
EBIMENTO DOOBJETO
D
a.
O acompanhaamento e a fisscalização do objeto desta Licitação serrão exercidos por meio de
um repressentante (den
nominado Fisccal) e um substituto, designados pela CONTRATANT
TE, aos quais
compete acompanharr, fiscalizar, conferir
c
e avaliar a execu
ução do objeeto, bem com
mo dirimir e
uer dúvidas e pendências que
q surgirem,, determinand
do o que for necessário à
desembarraçar quaisqu
regularizaação das faltas, falhas, problemas ou de
efeitos observvados, e os qu
uais de tudo darão
d
ciência
à CONTRA
ATADA, conforme determina o art. 67, da
d Lei nº 8.66
66/1993, e suaasalterações.
b.
A fiscalização do contrato ficará
f
a cargo de um servid
dor determinaado pela SECR
RETARIA DE
GESTÃO E PLANEJAM
MENTO.
c.
O recebimentto do objeto se
s dará segun
ndo o dispostto no inciso II do art. 73 daa Lei Federal
8.666/93, sendo certo
o que, esgotado o prazo
o de vencimeento do receebimento pro
ovisório sem
qualquer manifestação
o do órgão ou entidade contratante, considerar-sec
-á definitivam
mente aceito
dministração o objeto contratual, para todo
os os efeittos, salvo justificativa
pela Ad
escritafun
ndamentada.
d.
N obstante ser a CONTR
Não
RATADA a úniica e exclusivaa responsável pela execuçãão do objeto,
a CONTR
RATANTE reseerva-se o direeito de, sem que de qualq
quer forma reestrinja a plen
nitude dessa
responsab
bilidade, exercer a mais am
mpla e completafiscalização
o.
e.
C
Cabe
à CONTRATADA attender pronttamente e deentro do praazo estipulad
do quaisquer
exigências do Fiscal ou do substitu
uto inerentes ao objeto deesta licitação,, sem que diisso decorra
qualquer ônus extra para
p
a CONTR
RATANTE, nãão implicando
o essa atividad
de de acompaanhamento e
fiscalizaçãão qualquer exclusão
e
ou redução da responsabilida
r
ade da CONT
TRATADA, que é total e
irrestrita em relação ao
a objeto exeecutado, inclu
usive perante terceiros, resspondendo a mesma por
de ou desconformidade observada na
n execução
qualquer falta, falha, problema, irregularidad
doajuste.
f.
A atividade de
d fiscalizaçãão não resulttará, tampou
uco, e em n
nenhuma hip
pótese,
correspon
nsabilidade daa CONTRATA
ANTE ou de se
eus agentes, prepostos
p
e/ou
uassistentes.

em

g.
A execução do
d objeto deeverá estar rigorosamentee dentro dass normas vigentes e das
especificaações estabeleecidas pelos órgãos
ó
compe
etentes e pelaa Prefeitura, ssendo que a in
nobservância
desta con
ndição implicaará a sua recu
usa, bem com
mo a sua devvida adequaçãão e/ou substtituição, sem
que caiba à CONTRATA
ADA qualquer tipo de reclaamação ouind
denização.
h.
A decisões e providências que ultrapaassem a com
As
mpetência do Fiscal do con
ntrato serão
encaminh
hadas à autoridade compettente da CONTRATANTE para adoção daas medidas co
onvenientes,
consoantee disposto no § 2º, do art. 67,
6 da Lei nº.8
8.666/93.
20.

DA
A RESCISÃOCONTRATUA
AL
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a.
A inexecução,, total ou parrcial do contrrato ensejará a sua rescisão, com as co
onsequências
contratuaais e as previsttas nas Leis Feederais 10.520
0/02 e8.666/9
93.
b.
A rescisão po
oderá ser deteerminada porr ato unilaterral e escrito d
do contratantte nos casos
enumerad
dos nos inciso
os do art. 78 daa Lei Federal nº8.666/93.
c.
Q
Quando
a resccisão ocorrer com base noss incisos do art. 78 da Lei FFederal 8.666//93, sem que
haja culp
pa da contrattada, será esta ressarcido dos prejuíízos regularm
mente comprrovados que
houversoffrido.
21.DAS DISPOSIÇÕE
D
ES FINAIS
a.
A participar da licitação, a licitante de
Ao
eclara sob as penalidades d
da Lei, da ine
existência de
qualquer vínculo de naatureza técnicca, comercial,, econômica, financeira ou
u trabalhista, entre si e os
responsávveis pela licitaação, quer direeta ouindiretaamente.
b.
A apresentaçãão de propossta pressupõe
e o pleno con
nhecimento, aatendimento e aceitação,
por parte da proponentte, das exigên
ncias e condições estabeleccidas neste ed
dital e seusAnexos.
c.
A presente liccitação não im
mporta necesssariamente em
e contratação, podendo o município
revogá-la,, no todo ou em parte, po
or razões de interesse público derivadas de fato su
uperveniente
comprovaado, ou anulá-lo por ileg
galidade de ofício
o
ou porr provocação mediante ato escrito e
fundamen
ntado disponibilizado no sistema para co
onhecimento dos participaantes dalicitaçção.
d.
A falsidade de
d qualquer documento
d
apresentado ou
o a inverdad
de das inform
mações nele
contidas implicará a imediata descclassificação do proponen
nte que o tiveer apresentad
do, ou, caso
tenha sido
o o vencedor, a rescisão do
o contrato, sem
m prejuízo dee demais sanççõescabíveis.
e.

As despesas com a conttratação do objeto licitado
o correrão à co
onta dos seguintesrecursoss:
f.
É facultado ao
o(a) pregoeiro
o(a) ou à auto
oridade a ele superior,
s
em q
qualquer fase da licitação,
promoverr diligências com vistas a essclarecer ou a complementtar a instrução
o doprocesso.
g.
O proponenttes intimados para prestar quaisquer escclarecimentoss adicionais deverão fazêOs
lo no prazzo determinad
do pelo(a) preegoeiro(a), sob
b pena dedescclassificação/inabilitação.
h.
O desatendim
mento de exig
gências formais não essencciais não impo
ortará no afasstamento do
proponen
nte, desde qu
ue seja possívvel a aferição da sua quaalificação e a exata comp
preensão de
suaproposta.
i.
A normas qu
As
ue disciplinam
m este Pregão serão sempree interpretadaas em favor da
d ampliação
da disputta entre os proponentes, desde
d
que nãão compromeetam o intereesse da Administração, a
finalidadee e a segurançça da contrataação.
j.
A decisões referentes a este proccesso licitató
As
ório poderão
o ser comun
nicadas aos
proponen
ntes por qualq
quer meio de comunicação
o que compro
ove o recebim
mento, pelo aplicativo
a
de
informáticca “BLL” do Portal Bolsa de
d Licitações do Brasil –BLL ou, ainda,, mediante pu
ublicação no
Diário Oficial do Municcípio.
k.
S de respon
São
nsabilidade exxclusiva da licitante as informações relattivas a endere
eço, telefone
e e-mail, bem como a modificação
o dos mesmos no curso daa licitação, daando-se por intimada em
caso de evventual tentattiva frustradaa de comunicaação.
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l.
N contagem
Na
m dos prazos estabelecidoss neste Editaal e seus anexxos, excluir-se
e-á o dia de
início e incluir-se-á
i
o do vencimento. Os prazos somentte se iniciam
m e vencem em dia de
expedienttenormal.
m.

Os casos omissos
o
no prresente edital serão resolvid
dos pela Com
missão com base na legislaçãovigente.
n.
F designad
Fica
do o foro da Cidade
C
de Coaaraci, Estado da Bahia – B
Brasil, para jullgamento de
quaisquerr questões jud
diciais resultan
nte deste edittal, renuncian
ndo as partes a qualquer ou
utro por mais
privilegiad
do queseja.
o.
N ato da aquisição do Edital o adquirente deveerá observar se o seu exemplar está
No
devidameente completo
o e acompanh
hado do seguinteanexo:

, TERM
MO DEREFER
RÊNCIA
,, FORM
MULÁRIO DE
E PROPOSTA
A DEPREÇOS
,,,MINU
UTA DOCONT
TRATO
,9MODELO DE CREDENCIAMEN
NTO/PROCUR
RAÇÃO
9 MODELO DE DEC
CLARAÇÃO DE CONHEC
CIMENTO DO
O EDITAL E ATENDIMEN
NTO ÀS EXIG
GÊNCIAS DE
E
HABILITAÇÃO

9,MODELO DEDECLLARAÇÕES
9,,
MODELO
O DE DECLAR
RAÇÃO DE EN
NQUADRAMENTO COMO
O ME OUEPP
p.
O pregoeirro(a) poderá em
O(a)
e qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promoverr o registro daa suspensão e a convocação
o para a continuidade dostrabalhos.
q.
O pregoeiro
O(a)
o(a), no intereesse da Administração, pod
derá relevar faalhas merame
ente formais
constantees da documentação e prop
posta, desde que
q não comp
prometam a lisura do proce
edimento ou
contrariem
m a legislação
o pertinente.
r.

A homolog
gação e a Adjudicação do objeto
o
desta licitação não implicarão dirreito àcontratação.
s.
O casos omissos serão dirimidos pelo((a) pregoeiro((a), com obseervância da le
Os
egislação em
vigor, em
m especial a Lei
L nº 8.666/9
93, a Lei nº 10.520/2002.
1
Nesses casoss aplicar-se-ão as demais
disposiçõees constantess nas referidass leis, e nos Decretos nº 3.5555, de 08 de aagosto de 200
00, 5.450, de
31 de maio de2005.
t.
A proponentes assumem todos
As
t
os custos de preparaação e apresentação de suaas Propostas
e a Prefeitura não serrá, em nenhu
um caso, resp
ponsável por esses custos, independen
ntemente da
o ou do resultaado do processsolicitatório.
condução
u.
A proponenttes são respo
As
onsáveis pela fidelidade e legitimidadee das informações e dos
documenttos apresentaados em qualq
quer fase daliccitação.
v As informações e esclaarecimentos necessários
v.
n
ao perfeito co
onhecimento do objeto de
esta licitação
serão presstados pelo(aa) pregoeiro(aa) e sua equipe
e de apoio, diiariamente, das 08:00 às 14:00, na sala
Departam
mento de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Rua Euzzébio Ferreiraa,26, Centro
CEP 45640-000 Almadina – BA.

25.23 O presente
p
proccesso foi analisado e aprovaado pela Procuradoria Juríd
dica do Municcípio.
Almadina (BA), 01 de abril de2022.
Miilton Silva Cerrqueira
P
Prefeito
Muniicipal
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ANEXO I


$ 6HFUHWDULD
D GH *(672
2 ( 3/$1(-$0(172 VROOLFLWD D DEHUWX
XUD GH UHJLVWUR GH SUHoRVV SDUD D DTXLLVLomR GH PD
DWHULDLV
HVSRUWLYRVWHQGRHPYLVWDDQHFHVVLGDGH
HGDUHDOL]Dom
mRGHHYHQWRVHVSRUWLYRVQD
DFLGDGHGH$OPDGLQD%$
2. DO OBJETTO
23UHVHQWH7
7HUPRGH5HIHUrQFLDWHPFRPRREMHWLY
YR&2175$7
7$d2'((0
035(6$3$5
5$$48,6,d
2'(0$7(5,$/
(63257,92
2(0$7(1',0(172$6'
',9(56$66(&5(7$5,$6
6'2081,&,,3,2'($/0$
$',1$%$&
&21)250(
$1(;2,$7
75$9e6'(5
5(*,6752'(35(d26

HUmRDWHQGHUD
DVHVSHFLILFDo}HVGHVFULWDVQRREMHWR

2VOOLFLWDQWHVGHYH


&52
212*5$0$'((175(*$

2 IRUQHFHGR
RU HVWi VXMHLWR
R j ILVFDOL]Dom
mR GR SURGXWR
R QR DWR GD HQWUHJD
H
H SRVVWHULRUPHQWH UHVHUYDQGRVH D HVWD 3UHIIHLWXUD
0XQLFLSDO DWWUDYpV GR UHVVSRQViYHO R GLUHLWR GH Qm
mR UHFHEHU R SURGXWR FDVVR R PHVPR QmR VH HQFRQWUH HP FRQG
GLo}HV
VDWLVIDWyULDVR
RXQRFDVRGH
HRSURGXWRQm
mRVHUGHSULPHLUDTXDOLGDGH
H
3DUDWRGRVRVSURGXWRVFR
RQVLGHUDUTXHRSHVRDXQLGDGHHDTXDOOLGDGHVmRSUp
pUHTXLVLWRVSD
DUDRUHFHELPH
HQWR2WUDQVS
SRUWHH
D GHVFDUJD GRV
G SURGXWRV QR ORFDO GHVLLJQDGR FRUUHUUmR SRU FRQWD H[FOXVLYD GDV HPSUHVDV YYHQFHGRUDV VHP
V
TXDOTXHU FXVWR
DGLFLRQDOVROLLFLWDGRSRVWHULRUPHQWH
&DVR R SURGXWR VHMD HQWUH
HJXH HP GHVD
DFRUGR FRP RV
R UHTXLVLWRV HVWDEHOHFLGRV
H
SHOD 3UHIHLWXUD RX HP TXD
DQWLGDGH LQIHUULRU DR
HVWDEHOHFLGRjHPSUHVDG
GHYHUiVXEVWLWX
XtORRXFRPSOOHPHQWiORHP
PQRPi[LPR
 YLQWHHTXD
DWUR KRUDV
$VHQWUHJDV SRGHUmRHYHQ
QWXDOPHQWHVH
HUVXVSHQVDV RXDOWHUDGDV DFULWpULRGHVVWD3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO)LF
FDUHVHUYDGRD
DHVWD
mR HP TXDOTXH
HU IDVH GR FH
HUWDPH R GLUH
HLWR GH UHDOL]D
DU WHVWHV TXH FRPSURYHP D
D TXDOLGDGH GR SURGXWR RIH
HUWDGR
$GPLQLVWUDom
3DUDWDQWRR
RSURGXWRVHUi
iVXEPHWLGRD DQiOLVHVWpFQ
QLFDVSHUWLQHQWWHVHILFDPGHVGHMiFLHQWWHVRVOLFLWDQWH
HVGHTXHRSUURGXWR
FRQVLGHUDGR LQVDWLVIDWyULR
R HP TXDOTX
XHU GDV DQiOLVHV VHUi DX
XWRPDWLFDPHQ
QWH UHFXVDGR GHYHQGR VH
HU LPHGLDWDP
PHQWH
VXEVWLWXtGR 6H DOJXP SUR
RGXWR DSUHVH
HQWDU LUUHJXODUULGDGH D 3UHIHLWXUD R HQYYLDUi D XP OD
DERUDWyULR GH VXD HVFROKD SDUD
HODERUDomRG
GHODXGRVFRQFOXVLYRVSDUD
DYHULILFDomRG
GDTXDOLGDGHH
HREWHQomRGH
HFRPSURYDom
mRGHTXHRS
SURGXWRVHLGH
HQWLILFD
RX QmR FRP DTXHOH H[LJLG
GR QD OLFLWDom
mR H DSUHVHQWWDGR HP VXD SURSRVWD FRP
PHUFLDO VHQGR
R TXH QHVWH FDVR DV GHVVSHVDV
FRUUHUmRSRU FRQWDGDHPS
SUHVDDVHUFR
RQWUDWDGD$3
3UHIHLWXUDRIDUUiTXDQGRQR
RFXUVRGDH[H
HFXomRFRQWUDWWXDOYHULILFDGD
DXPD
TXDOLGDGHGR
RSURGXWRIRUQH
HFLGRGLIHUHQWH
HGDTXHODVHVVSHFLILFDGDV

'$(63(
(&,),&$d2'22%-(72

R VHU ULJRURVDPHQWH DWHQGLG
GDV DV HVSHFFLILFDo}HV FRQV
VWDQWHV GD WDE
EHOD DEDL[R H
H REVHUYDGRV RV HVFODUHFLP
PHQWRV
 'HYHUmR
FRQVWDQWHVQHVWHWHUPRGH
HUHIHUrQFLD
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ÃO
RYDORUPi[LPR
RJOREDOHVWDE
EHOHFLGRHPGH
HFRUUrQFLDGD
DLGHQWLILFDomRGRVHOHPHQWR
RVTXH
2FXVWRHVWLPDGRGDFFRQWUDWDomRR
SUHoRGRVVHUYYLoRVOLFLWDGRVV
FRPS}HPRS

'260$7(5,$
$,6 

'$9$/,'$'('
SUD]RGHYDOLGD
DGHGHQRPtQLPR WUrV
V PHVHVFRQWWDGRVDSDUWLUGDGDWDGHHQ
QWUHJD
2VPDWHULDLVGHYHUmRWHUS

9,*Ç1&,$


'235$=2'(9
RGHRTXDOGH
HYHUiVHUGHQ
QRPtQLPR GR]H PHVHV
V
 2SUD]RGHYLJrQFLDGRFRQWUDWWRVHUiSHUtRGR


$OPDGLQD%DGHDEULOGH




/LQG
GLDQD0HOR5R
RFKD
6HFUHWiULDG
GH*HVWmRH3
3ODQHMDPHQWR
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ANEXO II
FO
ORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL



PREG
GÃO ELETRÔN
NICO N.º 006
6-2022
ABERTURA: ---------

HORÁR
RIO:-----( ----- )

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ.:

TELEFONE:

END
DEREÇO:

CIDADE:

Item
1

Especcificação do ittem

UF:

U
Und.

Qua
ant.

Valorr Un
(R$
$)

Valo
or
Tota
al
(R$))



VALOR TOTAL R$ X
XXXXXXXX (X
XXXXXXXX)

O vaalor total éde R$

(

)

Declaramos que os
o produtos e serviços oferrtados estão estritamente
e
d acordo com
de
m as caracteríísticas
consstantes do An
nexo I – Especificações Técn
nicas/Propostta de Preço deeste Edital.
Declaramos estarr em dia com todas
t
as obrig
gações trabalhistas e previdenciárias, co
onforme legislação
d eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da enttrega do respectivo envelo
ope,
vigeente.O prazo de
confforme art. 64,, §3º da Lei dee Licitações.
A efficácia suspensiva dos recurrsos hierárquiicos que forem
m interpostoss no curso da licitação esten
nderse-á ao prazo de convocação
c
p
previsto
no arttigo 64 § 3º daa Lei de Licitações.
,de
de

(Nome com
mpleto, assinaatura do repre
esentante legaal da empresaa e carimbo
da empresa) (Identificação) R. G. n.º XX.XXX.X
XXX-X SSP/XX
X e CPF n.º
XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO
O III



ESTADO DA
A BAHIA
MU
UNICÍPIO DE
E ALMADINA
MINUTA DO
O CONTRATO
O DE PRESTA
AÇÃO DESER
RVIÇOSNº ..... /2022
CONT
TRATO DE P
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
O
QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO,,
O MU
UNICÍPIO DE ALMADINA-BAHIA, E DE
E
OUTR
RO, A EMPRE
ESA.....................................
Pelo presentte instrumentto, de um lad
do o O Muniicípio de Alm
madina, pessoa jurídica d
de direito público, com sede
administrativa localizada
a à Rua Euzé
ébio Ferreira,, 26, Centro CEP
C 45640-00
00 Almadina – BA , inscrita no CNPJ so
ob o
nº 14.147.466/000129, neste
n
ato re
epresentado pela Excelen
ntíssimo Preffeito Municipal, Milton Silva
S
Cerque
eira,
brasileiro, casado,
c
porttador de RG
G Nº 035707781-01 SSP-B
BA e inscritto no CPF 0
020.784.735-553, residente
e e
domiciliado na Praça Bassilio Oliveira, Centro- Alm
madina – BA e de outro lado a emp
presa

, Pesssoa

Jurídica de direito privado
o, inscrita no CNPJ/MF
C
sob nº

,

localizada no
n endereço

, CEP
P:

, teelefone nº

, adian
nte denominaada CONTRATADA, neste ato representtadapor
,(nacionalidade)),(estadocivil)),(profissão),p
portadordacéd
duladeidentid
dadeRGn°
Secretaria de
d Segurança PúblicadoEsstado
,Estado

edoCPF/M
MF

,residente

, e-mail:
, na qualidadeede
, expedida pela
p
, nº , cidadee

, resolvem ceelebrar o preesente CONT
TRATO, de acordo
a
com o Processo de Licitação na

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
N 006-2022, que se regeráá pelas Leis Federais
F
10.52
20/02 e 8.666
6/93, mediantee as
cláusulas e condições a seeguirajustadass.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presen
nte instrumen
nto tem por objeto
o
a &21
175$7$d2
2 '( (035(6
6$ 3$5$ $4
48,6,d2 '(
( 0$7(5,$/
/
(63257,92
2(0$7(1'
',0(172$6 ',9(56$66
6(&5(7$5,$
$6'2081,&
&,3,2'($/0
0$',1$%$ &21)250(
(
$1(;2,$7
75$9e6'( 5(*,6752'
'(35(d26, conforme esspecificações e condições cconstantes no
o Edital a quee

este Contratto se vincula e seusanexos.
§ 1° - A Con
ntratada ficaráá obrigada a aceitar, nas mesmas
m
cond
dições deste contrato, acrréscimos ou supressões
s
naa
aquisição do
os bens objetto da presentte licitação, de
d até 25% (vvinte cinco po
or cento) do valor inicial atualizado
a
do
o
contrato, con
nforme a Lei Federal nº 8.6
666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃ
ÃO ORÇAMEN
NTÁRIA
2.1 As despeesas para o paagamento desste contrato correrão por conta dos recu
ursos da Dotação Orçamen
ntária a seguirr
especificada:
DE PAGAME
C
CLÁUSULA
T
TERCEIRA
– DO
D PREÇO E CONDIÇÕES
C
ENTO




O Valor Global do presente conttrato é de R$X
XXXXXXX(XX
XXXXXXXXXX)).




Nos preços
p
ofertad
dos na propossta da CONTR
RATADA já esstão inclusos todos
t
os custtos e despesass decorrentess
de transportees, seguros, impostos, taxxas de qualqu
d
uer natureza e outros qu
uaisquer que, direta ou in
ndiretamente,,
impliquem ou venham a im
mplicar no fiel cumprimento
o desteinstrum
mento.


O pag
gamento seráá efetuado atrravés de Ordeem Bancária nominal
n
ao co
ontratado ou ccrédito em co
onta corrente,,
e até 30(triinta) dias após a apresen
em
ntação da No
ota Fiscal/Fattura/Eletrônicca e devidam
mente atestad
da a entregaa
d
definitiva
do objetocontrat
o
tado.


Quan
ndo houver erro de quaalquer natureeza, na emiissão da No
ota Fiscal/Fattura, o docu
umento seráá
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imediatamentte devolvido para
p
substituição e/ou emisssão de Nota de Correção, ficando estab
belecido que esse
e
intervalo
o
d tempo não
de
o será considerado para efeeito de qualquer reajuste ou
u atualização do valorcontrratual.
C
CLÁUSULA
Q
QUARTA
– DO
O PRAZO, DA
A VIGÊNCIA E FISCALIZAÇ
ÇÃO DO CON
NTRATO




O praazo de vigênccia do contratto a ser firmaado será de 12 (doze) meses, a contar d
da data de su
ua assinatura,,
podendo ser prorrogado
p
p
atté o limite de 48
4 (quarenta e oito) mesess, desde que haja
h autorização formal da autoridade.


A CO
ONTRATADA não tem direeito subjetivo
o à prorrogaçãão contratuall, que objetivva a obtenção
o de preços e
c
condições
mais vantajosas para a Admin
nistração, conforme estabe
elece o art. 57,, inciso IV da L
Lei nº 8.666, de
d 1993.


A pro
orrogação de contrato, quaando vantajossa para a Adm
ministração, será promovid
da mediante celebração
c
dee
t
termoaditivo.
4 A fiscalizaação do conttrato ficará a cargodoservvidor design
4.3
nado pela Seccretaria Requisitante, atravvésdaPortariaa
e Anexo.
em
C
CLÁUSULA
Q
QUINTA
– DA
AS OBRIGAÇÕ
ÕES DAS PAR
RTES

'$6
62%5,*$d
d®(6'$&
&2175$7$
$'$



A licittante vencedo
ora, sujeitar-se-á a mais amp
pla e irrestrita fiscalização
f
po
or parte daCon
ntratante,

e
encarregada
d acompanh
de
har a entrega,, prestando esclarecimento
e
o solicitados atendendo ass reclamações formuladas,,
inclusive todass as entregas e anexar a Notta Fiscal, qual deverá
d
ser aco
ompanhado peelo responsáveel da Contratan
nte




Cump
prir as demaiss disposições contidas
c
nestte termo derefferência.




Mantter comunicaçção formal co
om a instituiçção por meio de endereço
o eletrônico, o qual deve ser
s verificado
o

d
diariamente
e acusado o recebimento. Não o fazendo, no decu
urso de 5 (cinco) dias corrridos, o seu silêncio seráá
r
reputado
com
mo comunicaçãão/notificação
orecebida




Execu
utar os serviços de acord
do com os reequisitos de quantidades,, especificaçõ
ões técnicas, manuais dee

o
operação
(quaando couber)) e demais co
ondições conssignadas nas propostas téécnicas e/ou d
de preços, de
e acordo com
m
T
Termo
deRefeerência.




Execu
utar os serviços impreterivvelmente, noss prazos previstos, no locaal designado e conforme especificaçõess

c
constantes
no
o Termo deReferência;




Garan
ntir que servviços executaados estarão
o isentos de defeitos, deevendo providenciar a co
orreção ou a

s
substituição
d
daqueles
que apresentarem
a
m defeitos ou divergência
d
co
om as especifficaçõescontraatadas.
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Substituir, reparar
r
ou corrigir, as suass expensas, no
o todo ou em
m parte, o servviço em que se
s verificarem
m

v
vícios,
defeito
os ou incorreçções, no prazo de até 24 (vinte e quatrro) horas, con
ntados da nottificação, sem
m prejuízo dass
p
penalidadesca
abíveis.




que antecedam o prazo dee
Comunicar à contratantee, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas q

v
vencimento
da execução do
o serviço, os motivos
m
que im
mpossibilitem
m o seucumprimento;




Responsabilizar-se peran
nte a Adminisstração e tercceiros, por açções ou omisssões de seus empregados,,

p
prepostos
e contratadoss, das quaiss resultem danos ou prejuízos a pessoas ou
u bens, não
o implicando
o
c
corresponsabi
ilidade daCON
NTRATANTE.




Responsabilizar-se por todos os cu
ustos, diretoss e indiretoss, inclusive ttransporte e de pessoal,,

n
necessários
à adequada e regular entrega dos materriais/bens con
ntratados, em
m plena confo
ormidade com
m os termos e
e
especificações
s,inclusivepraazos,horárioseelocaldeentrega,previstosn
nesteTermodeeReferênciaeaanexos;




Pagar todoss os tributos, contribuiçõees fiscais e paarafiscais que incidam ou venham a inccidir, direta e

indiretamentee, sobre os pro
odutos vendid
dos, bem com
mo eventual cu
usto de frete e entrega, incclusiveseguro;;




Assumir tod
dos os encargos sociais, trabalhistas,
t
fiscais, previd
denciários e comerciais re
esultantes daa

e
execução
conttratual, bem como
c
por eventuais deman
ndas de caráte
er cível oupen
nal;




Manter, durante a vigên
ncia contratuaal, todas as condições
c
de habilitação e qualificação
o exigidas naa

licitação correespondente, devendo
d
comu
unicar à Administração, po
or escrito, quaalquer normalidade de carááter urgente e
p
prestar
esclareecimentos julgadosnecessáários;




ndições contrratuais, os acréscimos ou supressões
s
qu
ue se fizerem
m necessários,,
Aceitar, nass mesmas con

a o limite leg
até
galmenteperm
mitido.




Promover a organização técnica e administrativva dos serviçços, de mod
do a conduzi-los eficaz e

e
eficientement
te, de acordo
o com os documentos e especificaçõ
ões que inteegram este T
Termo de Re
eferência, no
o
p
prazodetermi
nado;




c
estrita observância
o
às
à normas daa legislação pertinente, cumprindo
c
ass
Conduzir oss trabalhos com

d
determinaçõe
es dos Poderees Públicos, mantendo seempre limpo o local dos serviços
s
e naas melhores condições
c
dee
s
segurança
edisciplina;




p
por escrito, à Contratante, para análisee e aprovação
o, quaisquer mudanças
m
noss
Submeter previamente,

m
métodos
execcutivos que fujjam às especiificações desttetermo;




Não permittir a utilização
o de qualqueer trabalho do
o menor de dezesseis
d
ano
os, exceto na condição dee

a
aprendiz
paraa os maiores de quatorze anos; nem permitir
p
a utilização do trabalho do menor de dezo
oito anos em
m
t
trabalho
noturno, perigoso
o ouinsalubre;

'$62%5
5,*$d®(6'$&2175
5$7$17(



Exigiir o cumprimeento de todas as obrigaçõees assumidas pela
p Contratada, de acordo
o com ascláusulas

c
contratuais
e os
o termos de sua proposta;




Exercerr o acompanh
hamento e a fiscalização,
f
por
p servidor especialmentee designado, anotando
a
em
m

r
registro
próp
prio as falhas detectadass e encamin
nhando os apontamentos
a
s à autoridaade compete
ente para ass
providênciascabíveis;
p
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Notificar a Contratada por escrito da
d ocorrênciaa de eventuaiss imperfeiçõess, falhas ou irrregularidadess

c
constatadas
n curso da exxecução, fixan
no
ndo prazo paraa a sua correçção, certificando-se que as soluções por ela propostass
s
sejam
as maissadequadas;




o
Pagar à Contratada o valor resultante da execuçção, no prazo e condições eestabelecidass neste Termo

d
deReferência;




Efetuar as retenções tributárias deevidas sobre o valor da No
ota Fiscal/Fatura da contraatada, no quee

c
couber,
em co
onformidade com
c
a legislaççãovigente;



F
Fornecer
por escrito
e
as info
ormações necessárias para o desenvolvim
mento do objeeto docontratto;




Arquivarr, entre outrros documenttos, projetoss, especificações técnicas,, orçamentoss, termos dee

r
recebimento,
contratos e aditamento
os, relatórios de inspeções técnicass após o reecebimento do
d objeto e
n
notificaçõesex
xpedidas;




mento dos req
quisitos legaiis, quando a contratada h
houver se be
eneficiado daa
Fiscalizaar o cumprim

p
preferência
esstabelecida peelo art. 3º, § 5ºº, da Lei nº 8.666, de1993.
C
CLÁUSULA
S
SEXTA
- DAS SANÇÕES ADMINISTRAT
TIVAS

Com
C
fundameento no artig
go 7º da Lei nº 10.520/20
002, ficará im
mpedida de liicitar e contrratar com o Município dee
A
Almadina,
pelo prazo de atté 5 (cinco) an
nos, garantidaa a ampla defe
esa, sem preju
uízo da rescisão unilateral do contrato e
d aplicação de
da
d multa de atté 30% (trinta por cento) so
obre o valor to
otal da contraatação, a CON
NTRATADAqu
ue:

L

A
Apresentar
do
ocumentaçãoffalsa;

LL

F
Fraudar
a execcução doconttrato;

LLL

C
Comportar-se
e de modoinid
dôneo;

LY

C
Cometer
fraud
de fiscal;ou

Y

F
Fizer
declaraçãofalsa.




Para os fins do subiteem 6.1, iii, rep
putar-se-ão in
nidôneos atoss tais como os descritos no
os artigos 92,,

p
parágrafo
únicco, 96 e 97, paarágrafo único
o, da Lei nº8.6
666/1993.




Com fun
ndamento noss artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº
n 8.666, de 11993; e no artt. 7º da Lei nºº

1
10.520,
de 17/07/2002, nos casos de reta
ardamento, de
d falha na ex
xecução do co
ontrato ou dee inexecução parcial ou dee
inexecução

total

do

objeto,

garantida

a

ampla

defe
esa,

a

CONTRATADA

poderá

se
er

isoladamente,,oujuntamenttecomasmultasdefinidasno
ositens“6.1,i”aa“6.1.v”,enasttabelas1e2abaixo,com

apenada,,
ass

s
seguintespena
alidades:

D

Adve
ertência;

E

Suspensão tempo
orária de participação em licitação
l
e im
mpedimento de contratar com a Prefeitu
ura Municipall

d Almadina, por prazo não
de
o superior a doisanos;

F

Decla
aração de inidoneidade para
p
licitar ou
u contratar com a Administração Públlica enquanto
o perdurarem
m

osmotivosdeterminantesdaapuniçãoouattéquesejaprom
o
movidaareabiilitaçãoperantteaprópriaauttoridadeque
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aplicou a penalidadee, que será con
ncedida semp
pre que a CON
NTRATADA reessarcir a Adm
ministração pe
elos prejuízoss
resultan
ntes e após decorrido
d
o prrazo da sançãão aplicada co
om base no inciso anterio
or; ou de Impedimento de
e
licitar e contratar co
om o Municíp
pio de Almadina , ou nos siistemas de caadastramento
o de fornecedores a que see
refere o inciso XIV do
o art. 4º da Leei nº 10.520/20
002, pelo prazzo de até cinccoanos;

G

Configurar-se-á a inexeccução total, entre
e
outras hipóteses,
h
quaando a CONT
TRATADA deixxar de iniciar,,

sem causa justificad
da, a execução
o do contrato
o após 30 (trin
nta) dias conttados da dataa estipulada para
p
início daa
execuçããocontratual.

H

otal do objeto
o a CONTRAT
TADA estará sujeita
s
à apliccação de multta de até 30%
%
No caso de inexecução to

(trinta por
p cento) do valor docontrato.

I

damento da execução,
e
enttre outras hip
póteses, quan
ndo a CONTR
RATADA, sem
m
Configurar-se-á o retard

causa justificada, deeixar de iniciaar, a qualquerr tempo, a exxecução do co
ontrato ou attrasar a entre
ega do objeto
o
definido
o nocontrato..

J

No caso dee cometimen
nto das infraações elencad
das no item acima, a CONTRATADA
A poderá serr

sancion
nada com mullta diária de 1% (um por cento) sobre o valor
v
total do contrato, atéé o limite de 20% (vinte porr
cento).

K

Configurar-se-á a inexeccução parcial do objeto, entre
e
outras hipóteses,
h
quaando decorrid
dos 20 (vinte))

dias do
o término do prazo estab
belecido para a execução do contrato,, houver forn
necimento do
o objeto pelaa
CONTR
RATADA, mass não em suatotalidade.

L

No caso de inexecução parcial
p
do objjeto a CONTR
RATADA estaará sujeita à aaplicação de multa de atéé

20% (vinte por cento
o) do valor tottal docontrato
o.

M

O contrato será rescindid
do unilateralm
mente pela Ad
dministração,, nos casos dee inexecução parcial ou dee

inexecu
ução total do objeto,
o
sem prejuízo
p
da aplicação das saanções nele previstas e em legislaçãoesp
pecífica.

O

A falha na execução
e
do contrato
c
estará configurada quando a CONTRATADA
A se enquadraar em

qualqueer das situaçõ
ões previstas na
n tabela 2 do
o item aseguirr:

P

Pelo descum
mprimento daas obrigações contratuais, a Administraçção aplicará m
multas conform
me a

graduação estabeleccida nas tabelasseguintes:
Tabela1
CORRESPONDÊNCIA
GRA
AU DA INFRAÇ
ÇÃO

or total do
% do valo
Contrato

1

1
1%

2

2
2%

3

3
3%
Tabela
a2

Item

Descriçção

Grau

Incidência
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Por emprregado e por

Manterr empregado sem
s
qualificação para a exe
ecução dos
1

serviços/fornecimentos.
Forneceer informação

2

4

1
falsa de

Dia

serviço/fornecimentoou
u

substitu
uição de mateerial licitado por
p outro de qualidade
q
inferiorr
Destruiir ou danificarr documentoss por culpa ou dolo de seus
agentes.

2

Por ocorrrência

3

Por ocorrrência

3

Por ocorrrência

3

Por ocorrrência

Recusar-se a executaar serviço/forn
necimento de
eterminado peela
5

LIZAÇÃO, sem
m motivo justiificado;
FISCAL
Permitiir, por dolo ou
u culpa, situaçção que crie ou aumente oss

6

riscos de
d ocorrência de danos físiccos, lesões corporais ou
consequências letaiss.
PARA OS ITENS A SEG
GUIR, DEIXAR
R DE:
Substittuir empregad
do que tenha conduta
c
incon
nveniente ou

7

Por emprregado e por
2

incomp
patível com su
uas atribuiçõees.

Dia
Por

8

Manterr a documentaação de habiliitação atualizada.

2

ite
em

e

porr

ocorrênciia

Cumpriir determinação da FISCAL
LIZAÇÃO paraa controle de
9

acesso de seus emprregados.

1

Por ocorrrência

2

Por ocorrrência

2

Por ocorrrência e por

Cumpriir determinação formal ou instrução com
mplementar da
d
10

FISCAL
LIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, do
ocumentação fiscal e outro
os

11

documentos necessáários à comprrovação do cumprimento dos

dia

demaiss encargos trabalhistas.
12

Entregaar ou

entrregar com atraso ou

incompleta a

documentação exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.

2

Por ocorrrência e por
dia de atrraso

Entregaar ou entregaar com atraso
o os esclarecim
mentos formaais
13

solicitados para sanar
s
as in
nconsistênciass ou dúvidas

Por ocorrrência e por
2

suscitad
das durante a análise da do
ocumentação
o exigidapor

dia de atrraso

força do contrato.
Forneceer EPIs (Equip
pamentos de Proteção
P
Individual) aos
14

seus em
mpregados e de
d impor penaalidades àque
eles quese

2

Por emprregado e por
ocorrênciia

negarem a usá-los.
Cumpriir quaisquer dos itens do co
ontrato e seuss anexos não
15

previsto
os nesta taabela, após

reincidência

3

formalmeente notificad
da pela unidad
defiscalizadorra.

Por

e

porr

ite
e
m
ocorrênciia

Q

O valor da multa
m
poderá ser descontad
do das faturass devidas àCO
ONTRATADA..
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Se o valor a ser pago à CONTRAT
TADA não fo
or suficiente para cobrir o valor da multa,
m
fica a

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devvida no prazo de 15 (quinzee) dias, contad
C
do da comuniccação oficial;

S

Esgotados os meios administrativo
a
os para cob
brança do valor
v
devido
o pela CONT
TRATADA à

CONTRATANTE, aquela seerá encaminhaada para inscrrição em dívid
C
daativa;

T

O contrato, sem prejuízo
o das multas e demais com
minações legaais nele previsstas, poderá ser
s rescindido
o

u
unilateralmen
nte, por ato fo
ormal da Adm
ministração, nos
n casos enu
umerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nºº
8
8.666/93.
C
CLÁUSULA
S
SÉTIMA
– DA COBRANÇA JUDICIAL
7.11 As importâncias devidas pela Contrratada serão cobradas atrravés de pro
ocesso de exeecução, constituindo estee
ressalvada a cobrança
C
Contrato,
título executivo extrajudicial,
e
c
dire
eta, mediantee retenção ou compensação
o de créditos,,
s
sempre
que po
ossível.
C
CLÁUSULA
O
OITAVA
- DAS
S DISPOSIÇÕ
ÕES GERAIS
,
- A CONTRATANT
C
TE não resp
ponderá por quaisquer co
ompromissos assumidos pela CONTRATADA com
m
t
terceiros,
aind
da que vinculaados à execução do presentteContrato.
,, -ACONTRATA
ADAobriga-seeamanter,duraantetodaaexeecuçãodoContrato,emcom
mpatibilidadecomas
o
obrigações
ora assumidas todas
t
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital..
,,,
- O presente
p
Con
ntrato não po
oderá ser objeeto de subcontratação, ceessão ou tran
nsferência, no
o todo ou em
m
p
parte.
IV - Na interpretação dass disposições deste Contraato e integraação das omissões, desde que compattíveis com oss
p
preceitos
de Direito
D
Público, aplicar-se-á, supletivam
mente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
a disposiçõess
d DireitoPrivvado.
do
V
V
- A CONTRATADA
C
A responderáá por todos oss danos e pre
ejuízos decorrrentes de paraalisações na execução
e
doss
s
serviços
objetto contratado,, salvo na oco
orrência de caso fortuito ou
u força maior, sem que hajaa culpa da CO
ONTRATADO,,
a
apurados
na forma
f
da legislação vigentte, quando co
omunicado à CONTRATAN
NTE no prazo
o de 48 (quarenta e oito))
h
horas
da ocorrrência, ou ord
dem expressa e escrita daCONTRATANT
TE.
V
VI
- Apó
ós o 10º (décimo) dia de attraso para forn
necimento do
o objeto contrratado, a CON
NTRATANTE, poderá optarr
p uma das seguintesalterrnativas:
por
D
D
Promoverr a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, resspondendo a
C
CONTRATAD
A pelas perdaas e danos deccorrentes darescisão;
E
E
Exigir a exxecução do Co
ontrato, sem prejuízos da cobrança de multa corresp
pondente ao período totall
d atraso, resp
de
peitado o disp
posto na legisslação emvigo
or.
V
VII
- A CONTRATAN
NTE providenciará a publiccação resumid
da do CONTR
RATO e seus A
ADITAMENTO
OS, no Diário
o
O
Oficial
do Mun
nicípio, conforme Lei Federal8.666/93.
C
CLÁUSULA
N
NONA
PRIME
EIRA – FORO


As partes elegeem o Foro daa cidade de Coaraci - BA
A, que prevalecerá sobre qualquer outtro, por maiss
p
privilegiado
qu
ue seja, para dirimir
d
quaisq
quer dúvidas oriundas
o
do prresenteContraato.


E, por
p estarem assim
a
justos e contratadoss, firmam o presente
p
conttrato em 02 ((duas) vias de
e igual teor e
f
forma
na pressença das testtemunhas, que subscrevem
m depois de lid
do e achadoco
onforme.

Alm
madina (BA),de
de
2022MUNICÍPIO DE
E ALMADINA
A–
CON
NTRATANTE
E XXXXXXX
CONTRAT
TADA
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ANEXO
O IV
PREGÃO
O ELETRÔNIC
CO Nº. 006-20
022
MODELODECREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
(Este anexxo é um modeelo e deve serr feito prefere
encialmente em papel timb
brado do licitante)
A (nomedaem
mpresa)

CNPJ,n
nº.

, comssedeà

, neste ato
o

r
representado
pelo (s) (direetores ou sóccios, com quaalificação com
mpleta- nomee, RG, CPF, nacionalidade,, estado civil,,
p
profissão
e en
ndereço) pelo
o presente insstrumento de mandato, no
omeia e constitui, seu(s) P
Procurador(es) o Senhor(a))
,(nacionalidaade,estadocivil,profissão),p
portadordoReegistrodeIdenttidadenº.
, expedido
o pela, devid
damente inscrito no Cadastro de Pesssoas Físicas d
do Ministério da Fazenda,,
s
sobonº.

, residenteàrua

, nºº. Como meeu mandatário, a quem
m

c
confiro
amplo
os poderes parra juntoaoÓrg
gão

praticaar todos os ato
os necessárioss, relativos ao
o

p
procedimento
o licitatório naa modalidadee de Pregão nº.,
n
conferindo-lhe, aindaa, poderes especiais para

desistir dee

r
recursos,
interrpô-los, apressentar lances,, negociar preeços e demaiss condições, confessar, dessistir, firmar compromissoss
o acordos, reeceber e dar quitação
ou
q
e praticar todos os
o demais ato
os pertinentess ao certame,, em nome do
o proponentee
d
dando
tudo co
omo bom, firm
me evalioso.

ALMADINA (BA),.........de...............................de 2022

(Nome completo, asssinatura do re
epresentante
e legal da emp
presa e carim
mbo da empre
esa)
(Identifica
ação)
R. G. n..º XX.XXX.XX
XX-X SSP/XX
X e CPF n.º XX
XX.XXX.XXX
X-XXM
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ANEXO
OV
PREGÃO
O ELETRÔNIC
CO Nº. 006-20
022
M O D E L O D E D E C L A R A Ç Ã O D E CONHECIMENTO DO EDITAL
E AT
TENDIMENTO ÀS EXIGÊN
NCIAS DEHABILITAÇÃO
(Este anexo
o é um modelo e deve ser feito prefere
encialmente em
e papel timbrado do licittante)

A (nomedaem
mpresa)

CNPJ,nº.

,comsedeeà

, declaraa, sob as

p
penas
da lei, o pleno conheecimento de todas as informações e daas condições para
p
cumprim
mento das obrigações
o
objeto
da licittação e atend
dimento as exigências de habilitação, ciente
c
das saanções factíveeis a serem aplicadas
c
conforme
a lei8.666/93.

Data e Lo
ocal,

presa e carimb
bo da empresaa)
(Nome completo, asssinatura do reepresentante legal da emp
(Identificaação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX
X-X SSP/XX e CPF n.º XXX..XXX.XXX-XX
X
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ANEXO VII
V
PREGÃO
O ELETRÔNIC
CO Nº. 006-20
022
MOD
DELO DE DEC
CLARAÇÕES
(A serem colocaadas no envelope de Docum
mentação)
(Este anexo
o é um modelo e deve ser feito prefere
encialmente em
e papel timbrado do licittante)
ALMADINA–BA,....de
e ...... de2022
Ilmº. Sr.
P
Pregoeiro(a)O
OficialdoMunicípiodeALMA
ADINA–Bahia..

Ref.:

P
PREGÃO
ELE
ETRÔNICO Nºº.006-2022
A EMPRESA (NOME),
DECLARA parra os devidos fins, nunca teer sido declaraada inidônea para licitar e celebrar
D
c
contratos com a administração
a
o
p
pública,
e que está de acord
do com as exigências do prresente Edital;
DECLARA tam
D
mbém, sob as penalidadess da lei, que não existe fato supervenieente impeditiivo contra suaa habilitação,,
a
assim
como see obriga a decclarar a ocorrêência de fatoss futuros;
DECLARA que não possui em seu quadrro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) aanos em trabaalho noturno,,
D
p
perigoso
ou in
nsalubre e meenor de 16 (dezesseis) anos em qualquerr trabalho, salvvo na condiçãão de aprendiz, nos termoss
d inciso XXXIII do artigo 7..º da Constitu
do
uição Federal de
d 1988;
D
DECLARA
quee está plenam
mente de acorrdo com todass as cláusulas e condições do
d presente Edital;

(Nomee completo, assinatura
a
do representante
e legal da empresa e carimbo da
empresa) (Identificação
o)
R. G. n.º XX.XXX.XXX
X-X SSP/XX e CPF n.º XXX..XXX.XXX-XX
X

&DULP
PERGDHPSUHVD
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃ
M
ÃO DE ENQU
UADRAMENT
TO COMO ME
E OU EPP
(Este anexo
o é um modelo e deve ser feito prefere
encialmente em
e papel timbrado do licittante)
O ELETRÔNIC
CO Nº 006-20
022
PREGÃO
, inscritta no CNPJ sob o nº
, porr intermédio de seu repreesentante leg
gal ou creden
nciado Sr(a).
,porrtadordoDocu
umentodeIden
ntidadenº
e inscrito no CPF sob
s o nº
,
D
DECLARA,
so
ob as sanções administrattivas cabíveiss e sob as penas da lei, que esta em
mpresa, na prresente data,,
é
éconsiderada:
:
A empresa

( ) MICROEMP
PRESA, confo
orme Inciso I do
d artigo 3º da Lei Complementar nº 1233, de 14/12/20
006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, co
onforme Inciso
o II do artigo 3º
3 da Lei Com
mplementar nºº 123, de 14/12
2/2006.
Declara ainda que a empresa não se enccontra alcançaada por qualq
D
quer das hipótteses descritaas no § 4º, do art. 3º, da Leii
C
Complementa
ar nº 123, de14
4/12/2006.

,

de

dee2022

(Nomee completo, assinatura
a
do representante
e legal da empresa e carimbo da
empresa) (Identificação
o)
R. G. n.º XX.XXX.XXX
X-X SSP/XX e CPF n.º XXX..XXX.XXX-XX
X
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