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PREGÃO EL ET RÔNICO Nº 013 – 2022
Processo Administrativo 082 - 2022
1. Regência Legal:
LEI FEDERAL 10.520/02, LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, DECRETO
FEDERAL 10.024/2019. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E ALTERAÇÕES E LEGISLAÇÃO
POSTERIORES.
2. Órgão Interessado:
MUNICÍPIO DE ALMADINA – SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
3. Modalidade:
4. Processo Administrativo:
Pregão Eletrônico Nº 013-2022
Nº 082/2022
5. Tipo de Licitação:
6. Forma de Prestação de Serviço:
MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
PARCELADA
7. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE

DIVERSOS BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL, COM ESTRUTURA EM MADEIRA
DE EUCALIPTO TRATADO EM COR NATURAL, COM FERRAGENS GALVANIZADAS
PINTADAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS ESTRUTURAS, PRAÇAS E ÓRGÃOS
PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
8. 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 www.bll.org.br mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL”, constante da página eletrônica
do Portal BLL .
Recebimento das propostas: 25/08/2022 - 10:00hrs
Recebimento das propostas até: 06/09/2022 - 10:00hrs
Início da sessão de disputa de preços: 06/09/2022 - 10:30hrs
SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE
TEMPO CONSTANTES NESTE EDITAL.
9. Dotação orçamentária:
Não se aplica a essa fase

10. Prazo de Vigência Contratual:
31/12/2022

11. Patrimônio Líquido Mínimo necessário:

**************
12. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este
Edital: Responsável:
DALTON LUIZ ALMEIDA FILHO
Endereço:
RUA EUZÉBIO FERREIRA, 26, CENTRO – ALMADINA
Complemento:
DEPTº. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Cidade:
Estado:
ALMADINA
BAHIA
Horário:
Telefone/Fax:
E-mail:
Das 08:00 às 14:00 h.
licitapma@outlook.com

1.0 OBJETO
O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA
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FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA PARQUE
INFANTIL, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM COR
NATURAL, COM FERRAGENS GALVANIZADAS PINTADAS, PARA ATENDER AS
DIVERSAS ESTRUTURAS, PRAÇAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as especificações
descritas no Termo de Referência, Anexo I, que integra o presente Edital.
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.
1.2 O certame será realizado através do aplicativo “BLL” do Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL .
1.3 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.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 Somente serão admitidos a participar desta Licitação os interessados previamente
credenciados perante o Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL , que atenderem a todas as
exigências de habilitação contidas neste edital e que pertençam ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado.
2.2 Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas, que atenderem as
condições 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 e alterações.
2.3 Os licitantes deverão manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno
conhecimento e atendimento dos requisitos de habilitação e a posposta de preços em
conformidade com às exigências previstas no edital.
2.4 Poderão participar do processo interessados estabelecidos no País, que atendam a todas as
exigências contidas neste edital e seus anexos e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado.
2.5 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
2.5.1
Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;
2.5.2
Sob falência, dissolução ou liquidação;
2.5.3
Que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si ou qualquer que seja a sua forma de constituição;
2.5.4
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;
2.5.5
Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Leinº.8.666/93.
2.6 Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar
de nº.123/2006 e alterações, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
2.6.1
De cujo capital participe outra pessoa jurídica;
2.6.2
Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
2.6.3
De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar 123/2006 e alterações, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
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que trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei Complementar;
2.6.4
Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput, do artigo 3º da referida
Lei Complementar;
2.6.5
Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput do artigo 3º da referida Lei Complementar;
2.6.6
Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
2.6.7
Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
2.6.8
Resultante ou remanescente decisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos – calendário anteriores;
2.6.9
Constituída sob a forma de sociedade por ações;
2.6.10
Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar nº
147, de 2014).
3.

CREDENCIAMENTO

3.1 As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, junto ao
BLL, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos
e operações no Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL;
3.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
3.3 Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o
provedor do sistema eletrônico, através do endereço eletrônico www.bll.org.br;
3.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa
de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros;
3.6 A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso;
3.7 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante
e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão
na forma eletrônica;
3.8 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº. 123/2006 e alterações 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 suas respectivas abreviações
“ME” ou“EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso;
3.9 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;
3
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3.10
O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no
processo de cadastramento junto ao Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL que impeça o
licitante de participar do certame;
3.11
Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo
telefone (41) 3097-4600 ou pelo e-mail: contato@bll.org.br.
4.
DO ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DA FORMULAÇÃO
DE LANCES E DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO.
5.1. Do envio das propostas
5.1.1 A licitante deverá encaminhar proposta concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horários marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.
5.1.1.1 No campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, da proposta eletrônica, o licitante deverá
enviar sua proposta mediante o preenchimento, dos seguintes campos: valor total do item;
indicação de uma Marca e/ou fabricante (não serão aceitas expressões do tipo “diversas”, “marcas
diversas”, ou quaisquer outras); descrição detalhada do objeto, contendo as informações requeridas na
especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando
for o caso.
5.1.1.1.1

Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão estar no formato PDF.

5.1.1.2
As empresas devem certificar-se do tamanho do arquivo permitido pelo sistema
eletrônico utilizado na presente licitação.
5.1.2. Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licitante examinar todos os
documentos exigidos no Edital e atender a todas as condições nele contidas e nos seus
anexos, especialmente a descrição e unidade de fornecimento do objeto.
5.1.3. A proposta e os lances formulados deverão indicar preço unitário e global, para o
lote/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.
5.1.4. Os valores unitários poderão ter até duas casas decimais, sendo as frações resultantes
desprezadas ao final dos cálculos (preço global).
5.1.5. 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;
5.1.6. A proposta deve indicar a marca e modelo (se houver) do produto ofertado,
ficando a mesma obrigada a manter na proposta final, caso seja arrematante, a
marca inicialmente indicada, sob pena de desclassificação no certame.
5.1.6.1. Deverá ser especificada uma única marca para o item ofertado e não serão aceitas
expressões do tipo “diversas”, “marcas diversas”, ou quaisquer outras.
5.1.6.2.
Fica dispensada a indicação de marca para os casos não aplicáveis ao objeto
5.1.7. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
4
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exigências do Edital.
5.1.8. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos.
5.1.9. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
declarar, em campo próprio do Sistema que atende aos requisitos do artigo 3º da LC 123/2006
e alterações, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
5.1.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
a licitante às sanções previstas neste Edital.
5.1.11.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
5.1.12. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
5.1.13.Deverão ser observados os preços máximos definidos neste Edital, se for o caso.
5.2. Da abertura da sessão pública e classificação das propostas:
5.2.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.bll.org.br.
5.2.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
5.2.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
5.2.4. Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo
motivo justificado e aceito pelo(a) pregoeiro(a).
5.2.5. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos do Edital e/ou que forem manifestamente
inexequíveis.
5.2.6. A desclassificação da proposta será fundamentada
acompanhado em tempo real por todos os participantes.

e

registrada

no

sistema,

5.2.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste
Edital e/ou consignarem preços inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a
ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato.
5.2.8. O(A) Pregoeiro(a) deverá suspender a sessão pública do pregão quando constatar que a
avaliação da conformidade das propostas, de que trata o inciso III do artigo 17 do Decreto
Federal nº 10.024/2019, demandará maior tempo.
5.2.9. Após a suspensão da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) enviará, via chat, mensagens às
licitantes informando a data e horário previstos para o início da oferta de lances.
5.2.10. Qualquer elemento que possa identificar o licitante através da sua proposta
importará na sua desclassificação.
5.2.11.Somente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a) participarão da etapa de envio de
5
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lances.
5.3. Da etapa competitiva
5.3.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do horário e
valor consignados no registro de cada lance, vedada a identificação do seu detentor.
5.3.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao
último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
5.3.3. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do autor do lance aos demais
participantes.
5.3.4. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de
propostas.
5.3.5. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores
obtidos na etapa de propostas.
5.3.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
5.3.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
5.3.8. Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja manifestamente inexequível.
5.3.9. Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
5.3.10. No caso de a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessão pública do(a) Pregoeiro(a) será suspensa .e reiniciada somente decorridas vinte e
quatro horas após a comunicação expressa do fato aos participantes no sítio do www.bll.org.br
5.4. Critérios de desempate:
5.4.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se como empate (ficto) as
propostas apresentadas pelas ME e EPP que sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à
proposta mais bem classificada.
5.4.2. 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.
5.4.3. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
5.5. Modo de disputa
6
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5.5.1. Neste pregão, o modo de disputa adotado é o aberto.
5.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo),
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir
a melhor oferta.
5.7. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e
diferenças inexequíveis ou excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo(a) Pregoeiro(a)através do
sistema.
5.8. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão
disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público somente após o
encerramento da sessão pública de lances.
5.9. Da Negociação da proposta:
5.9.1 Concluída a etapa de lances, o (a) pregoeiro (a) 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.
5.9.1.1 O(a) pregoeiro(a) 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.
5.9.1.2. O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo
estipulado na sessão pelo(a) Pregoeiro(a).
5.9.1.3.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
5.9.2. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, a
proposta adequada ao último lance ofertado e, se necessário, os documentos complementares,
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas do encerramento do certame.
5.9.3. O(A) Pregoeiro(a) poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
5.9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo,
24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
5.9.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender
às exigências habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) 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.
5.9.6 Após a etapa de lances e verificada a regularidade da habilitação, o(a) pregoeiro(a)
anunciará o licitante vencedor.
5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
6.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá solicitar a impugnação do ato convocatório deste Pregão, por meio eletrônico
via internet, no endereço licitapma@outlook.com. O recebimento de ato de impugnação
tanto por meio eletrônico quanto no departamento de licitação deverá obedecer ao horário de
expediente da Prefeitura Municipal de Almadina, ou seja, entre segunda e sexta-feira, das
08:00h as 14:00h.
6.2. Tratando-se do envio por meio eletrônico, o Departamento de Licitações não se
responsabilizará por solicitação de ato de impugnação não recebido por motivos de ordem
técnica de computadores, de falhas de comunicação via internet, de congestionamento de
7
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linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio de e-mail pela
pessoa interessada neste ato.
6.3. Caberá ao(a) pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis.
6. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
a. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pregão deverão ser enviados ao(a)
pregoeiro(a), até 02 (dois) dia úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,
por meio eletrônico via internet, no endereço licitapma@outlook.com.
7.
DA PROPOSTA FINAL
8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser apresentada na forma do 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:
a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone e e-mail da licitante;
b) RG, CPF e Endereço da pessoa de contato.
c) Marca, modelo (quando for o caso) e demais características dos materiais ofertados deverão

ser informados, obrigatoriamente, na Proposta final.
d) Especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no

máximo, 02 (duas) casas decimais, e valor total da proposta.
e) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua abertura;
f) Nome do banco e número da conta corrente em que deseja receber o pagamento.
g) Declaração da licitante de que garantirá a substituição do(s) produto(s), sem ônus para a

Administração Municipal, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar
vícios e/ou defeitos.
8.2. Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado no
Pregão, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, considerar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
8.3. A não cotação de qualquer item pertencente ao lote ensejará a desclassificação da proposta da
licitante.
8.4. 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, indicando na sua parte frontal: PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALMADINA / DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – RUA EUZÉBIO FERREIRA, 26,
CENTRO – ALMADINA, CEP. 45.640-000. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022.
9. DA HABILITAÇÃO
a. Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação:
9.1.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a)
Registro comercial, no caso de empresa individual;
b)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
c)
Sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
d)
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e)
Cópia da Cédula de identidade do(s) representante(s) legal (sócio) que atue como administrador
da empresa.
9.1.2
A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
8
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b)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela
Secretaria da Fazenda do Governo do Estado;
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta
Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional;
e)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF.
f)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
9.1.3

A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação do seguinte
documento:

9.1.1

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.1.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta;
9.1.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
9.1.2.2 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
9.1.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971,
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;
9.1.3 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a
Longo Prazo Passivo Circulante +
Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

10. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
a.
A participação do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno
porte (EPP) somente será permitida se o interessado comprovar tal situação jurídica
junto com os documentos de credenciamento através de seu instrumento
constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual
conste a inclusão no seu nome como ME ou EPP (art. 72 da Lei Complementar n. º
123/06 e 147/14), ou através da apresentação de enquadramento do licitante na
condição de ME ou EPP, mediante declaração em instrumento próprio para essa
finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos constitutivos.
b.

A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 e alterações
9
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por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias,
configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser
descredenciada do Cadastro de Fornecedores da PMI pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
c.
O município de Almadina, considerando o teor do Acórdão TCU nº
298/2011 – Plenário, adotará procedimentos complementares, mediante
diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros
documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas
licitantes, às exigências da LC nº 123/2006e alterações.
d.
A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em
quaisquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista acima listados terá
sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove
a sua regularidade em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame.
e.
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez,
por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
f.
O benefício de que trata o item 10.4 não eximirá a microempresa ou empresa
de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem
alguma restrição.
g.

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 10.4 implicará na inabilitação do
licitante.

11. DO RECURSO
a.
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 72 (setenta e duas)
horas 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.
b.
O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 30 (trinta)
minutos imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor. O não
oferecimento de razões no prazo previsto fará deserto o recurso.
c.
A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer, nos termos do art. 44, § 3º do Decreto 10.024/19, importará na
decadência desse direito, ficando o (a) pregoeiro (a) autorizado a adjudicar o objeto
ao licitante declarado vencedor.
d.

Os recursos interpostos somente terão efeito devolutivo.

e.

O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
f.
Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos a o (a)
pregoeiro (a), protocolados no endereço citado abaixo, o qual deverá receber
examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência.
10
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g.
Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os
respectivos prazos legais e/ou subscrito por representante não habilitado
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, nem
recursos enviados via fax.
h. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueada aos interessados na
sala da COPEL, na Prefeitura Municipal de Almadina, RUA EUZÉBIO FERREIRA,
26, CENTRO – ALMADINA.
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
a.
Não havendo a manifestação de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o
objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do
resultado pela autoridade superior;
b.
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.
13. DA REVISÃO E REAJUSTAMENTO
a.
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 ou da ata de registro de preços, devendo ser
instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se
tornou excessivo.
14. DA CONTRATAÇÃO
a.
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.
b.
O proponente vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias, 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;
c.
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, assinálas, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo estipulado acima.
d.
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 os 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;
e.
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 da Lei nº 8.666/93.
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f.
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.
15. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
a.

Conforme especificado no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei
a.
federal nº 8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de
ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não superior a 30(trinta)
dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela e depois de
atestada pela CONTRATANTE o recebimento definitivo do objeto licitado.
b.
O FORNECEDOR deverá enviar junto com a Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica,
cópia do contrato e todas as certidões negativas de regularidade fiscal e trabalhista.
c.
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.
d.
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.
e.
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.
f.
No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota
Fiscal/Fatura, serão estes restituídos ao FORNECEDOR para as correções solicitadas,
não respondendo a prefeitura por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidação dos pagamentos correspondentes.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a.

Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar

e contratar com o Município de Almadina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida
a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a
CONTRATADA que:
i.

Apresentar documentação falsa;

ii.

Fraudar a execução do contrato;

iii.

Comportar-se de modo inidôneo;
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iv.

Cometer fraude fiscal; ou

v.

Fizer declaração falsa.

vi.

Para os fins do item 17.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
b.

Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993;

e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha
na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de inexecução total do
objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “17.4” a “17.12”, e nas
tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades:
i.

Advertência;

ii.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Almadina, por prazo não superior a dois anos;

iii.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
iv.

Impedimento de licitar e contratar com o Município de Almadina

v.

, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do
art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
c.

Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a

CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após
30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução contratual.
d.

No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à

aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
e.

Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses,

quando a CONTRATADA, sem causa justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo,
a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no contrato.
f.

No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA

poderá ser sancionada com multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do
contrato, até o limite de 20% (vinte por cento).
g.

Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando

decorridos 20 (vinte) dias do término do prazo estabelecido para a execução do contrato,
houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas não em sua totalidade.
h.

No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação

de multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
i.

O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de

inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções
13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LRWMGOXQVDQSLZ9POREQIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
25 de Agosto de 2022
15 - Ano - Nº 3396

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: licitapma@outlook.com
CNPJ: 14147466/0001-29

nele previstas e em legislação específica.
j.

A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se

enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela , a seguir:
k.

Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas

conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1

1

CORRESPONDÊN
CIA
% do valor total
do Contrato
1%

2

2%

3

3%

GRAU DA
INFRAÇÃO

Tabela
2
Item

Descrição

1

Manter empregado sem qualificação para a
execução dos

2

serviços/fornecimentos.
Fornecer informação
falsa de
serviço/fornecimento ou

4

substituição de material licitado por outro de
qualidade inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou
dolo de seus

Grau
1

Incidência
Por empregado e
por
Dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

14
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agentes.
5

Recusar-se a executar serviço/fornecimento
determinado pela

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

2

Por empregado e
por

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou
6

aumente os riscos de ocorrência de danos físicos,
lesões corporais ou
consequências letais.

8

PARA OS ITENS A SEGUIR,
DEIXAR DE:
Substituir empregado que tenha conduta
inconveniente ou
incompatível com suas atribuições.

Dia
Por

item e

po
r

9

Manter a documentação de habilitação atualizada.

2

10

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para
controle de

1

Por ocorrência

11

acesso de seus empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar da

2

Por ocorrência

12

FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal
e outros

2

Por ocorrência e
por dia

documentos necessários à comprovação do

13

cumprimento dos demais encargos trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou
incompleta
documentação exigida DA DOCUMENTAÇÃO
FISCAL.
Entregar
ou
entregar
com
atraso

14

ocorrência

a

2

Por ocorrência e
por
dia de atraso

os

esclarecimentos formais solicitados para sanar as

Por ocorrência e
2

inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a

por dia de atraso

análise da documentação exigida por
força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção
15

Individual) aos seus empregados e de impor

2

por ocorrência

penalidades àqueles que se

16

negarem a usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus
anexos não

Por empregado e

3

ite

previstos nesta tabela, após reincidência
formalmente notificada pela unidade

e

Por

m
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ocorrênci

fiscalizadora.

a

l.

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
m.

Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor

da multa, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo
de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
n.

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela

CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em
dívida ativa;
o.

O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele

previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração,
nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.
18. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
a.
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei
8.666/93, no seu todo ou em parte.
19. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
a.
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.
b.
A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor determinado pelas
DIVERSAS SECRETARIAS.
c.
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.
d.
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.
e.
Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado
quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação,
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
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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.
f.
A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma
hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
prepostos e/ou assistentes.
g.
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.
h.
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.
20.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
a.
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.
b.
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.
c.
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.

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a.
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.
b.
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.
c.
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.
d.
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
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o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem
prejuízo de demais sanções cabíveis.
e.

As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos:
f.
É facultado ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo.
g.
Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de
desclassificação/inabilitação.
h.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação
e a exata compreensão de sua proposta.
i.
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.
j.
As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas
aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento,
pelo aplicativo de informática “BLL” do Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL
ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
k.
São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a
endereço, telefone e e-mail, bem como a modificação dos mesmos no curso da
licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de
comunicação.
l.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluirse-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e
vencem em dia de expediente normal.

m.

Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na
legislação vigente.
n.
Fica designado o foro da Cidade de Coaraci, Estado da Bahia – Brasil, para
julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as
partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
o.
No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu
exemplar está devidamente completo e acompanhado do seguinte anexo:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

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.
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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.
27.19. 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.
27.20. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
27.21. 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, 18 de agosto de 2022.

Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERÊNCIA
Anexo I
1.OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS
BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO
TRATADO EM COR NATURAL, COM FERRAGENS GALVANIZADAS PINTADAS, PARA ATENDER AS
DIVERSAS ESTRUTURAS, PRAÇAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I,
ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. JUSTIFICATIVA
A contratação se justifica o objetivo de contratação de empresa Aquisição de diversos brinquedos
para parque infantil, com estrutura em madeira de eucalipto tratado em cor natural, com ferragens
galvanizadas pintadas, para atender as diversas secretarias deste município, se faz necessário para
fomentar o lazer nas estruturas, praças e órgãos públicos do município.
MEMORIAL DESCRITIVO

LOTE ÚNICO
ITEM
01

02
03
04

05

MATERIAL/SERVIÇOS
Casinha do Tarzan em eucalipto tratado de 10 a 12, 04
a 06, 06 a 08, com uma estação coberta e outra
estação descoberta com ponte fixa de 1,60 comp. X
0,70 Larg. Contendo 01 Balanço com capacidade para
três crianças de 04 a 10 anos e Uma cadeirinha extra
para crianças de 02 a 06 anos com trava e encosto, 01
Escorregadeira, 01 Subida de Corda, 01 Subida de
Alpinismos, 01 Escada tora de eucalipto de 08 a 10 e
06 a 08.Medida Assoalho 1,20 x 1,20 Cada Plataforma,
Escorregadeira 2,00 x 0,40, Escada 1,10 x 1,40, Subida
de Corda 1,10 X 1,40, Subida Alpinismo 1,10 X 1,40,
área total de abrangência 10 x 06.
Gangorra em eucalipto tratado com toras de 10 a 12,
com assentos de madeira de lei e suportes de metal
Carrossel com capacidade para 06 crianças em metal
e madeira.
Balanço em eucalipto tratado com três lugares
capacidade para três crianças de 03 a 12 anos em
corrente ou corda 12 mm..
Escada horizontal infantil em eucalipto tratado
medindo 3,00 comprimentos x 0,50 largura x 2,20 de
altura

U.F

QTD

VALOR
UNIT

UND 05

UND 06
UND 04
UND 06

UND 03
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06

07
08

09
10

Bancos de metal e madeira de deck de pinus 3 mm.
medindo 1,50 comprimentos x 0,40 largura x 0,47
altura.
Lixeira rustica em meia tora de eucalipto tratado com
tampa e pé medindo 0,70 de altura x 0,40 de Boca.
Pergolado em eucalipto tratado com toras de 12 a 14,
10 a 12, 08a10 ou 06 a 08 com cobertura em em
telhas de policarbonato com acabamento parafusos
inox e pregos de alumínio.
Brinquedo de madeira no modelo de Jipe em
eucalipto tratado e pneus reaproveitado.
Brinquedo de madeira no modelo de moto em
eucalipto tratado e pneus reaproveitado.
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UND 10

UND 24
M²

50

UND 04
UND 04

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais Nº
8.666/93, com suas alterações e todas as demais normas e legislação vigentes e aplicáveis.
4. DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA:
4.1. 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, testes e funcionamento 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 aquisição do veículo
5. DEVERES DO CONTRATANTE:
5.1. 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.
6. PREÇOS:
Os preços ofertados deverão ser na condição de preço à vista para pagamento, mediante apresentação de notafiscal/ 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;
7. DA FISCALIZAÇÃO:
7.1 - A fiscalização do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatório, nos 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.
7.2. – 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/ Pregão/ Contrato.
7.3 – A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração Pública e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.7.4 – No relatório gerencial da despesa de que
trata os casos omissos, a Lei nº 8.666/1993, deste TR/Contrato, constarão os produtos fornecidos, e será a
mesma base para conferencia do Fiscal do Contrato, que confrontará suas informações com os comprovantes
de abastecimento entregues aos condutores.
7.5 – A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução do Contrato.
8. 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 equipamento, pode ser definido da seguinte forma: Por meio de
fundamentada pesquisa dos preços praticados no mercado em contratações similares; ou ainda por meio da
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adoção de valores constantes de indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência,
tarifas públicas ou outros equivalentes, se for o caso.
9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será até o dia 31/12/2022.
Almadina, 18 de Agosto de 2022

__________________________________
Lindiana Melo Rocha
Secretária de Gestão e Planejamento
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ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 013/2022
ABERTURA: --------

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

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ. :

TELEFONE:

ENDEREÇO:

CIDADE:

PLANILHA EM ANEXO
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
TRANSPORTE
LOCAL DE ENTREGA
PRAZO DE ENTREGA

UF:

Por conta e responsabilidade do Fornecedor.
Prefeitura Municipal de Almadina
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 013/2022
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. Dalton Luiz Almeida Filho, 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 013/2022, 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 FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL, COM
ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM COR NATURAL, COM FERRAGENS GALVANIZADAS
PINTADAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS ESTRUTURAS, PRAÇAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME ANEXO I, 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
013/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:
NOME DA EMPRESA: ......................................................... Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob nº........., localizada no endereço, ......................................., telefone............, neste ato representada
, inscrito no CPF nº
, portador do RG nº
pelo Sr.
, residente e domiciliado .............
ITEM 01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND

QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

01.
VALOR TOTAL .............................R$......................................................( ............ ).
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1 - 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.
3.2 – 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.
3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste
Pregão.
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os
produtos;
3.5 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do
SRP), de acordo com o edital do Pregão Eletrônico 013/2022, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta
vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
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- 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.

3.6

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.
4.2 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.
4.3 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.
4.4
Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 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.
4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
a) 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.
b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir
após a sua reapresentação.
c)
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.
4.1

CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1 - 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.
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da
Lei nº 8.666/93.
5.2.1 - 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.
5.2.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.2.3 - 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;
5.2.4 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.
5.3
- 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:
5.3.1
- 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;
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- 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.
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:
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2
- A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3 - 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;
7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento
de registro;
7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6 - 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,
considerando-se 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.
5.3.2
5.3.3

8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 013
/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.
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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
ALMADINA- BAHIA, E DE OUTRO, A
EMPRESA....................
O presente Contrato para celebrar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
DIVERSOS BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM
COR NATURAL, COM FERRAGENS GALVANIZADAS PINTADAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS ESTRUTURAS,
PRAÇAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS,
celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA e a empresa:
..........................................................., inscrito 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 Basilio 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 013/2022, as
cláusulas e condições a seguir descritas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
DIVERSOS BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM
COR NATURAL, COM FERRAGENS GALVANIZADAS PINTADAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS ESTRUTURAS,
PRAÇAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, 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.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA
– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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
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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
4.

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;
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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.
9. CLÁUSULA NONA – COBRANÇA JUDICIAL
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.
10.

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.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL
11.
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
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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.
Almadina,

de

de 2022.
___________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CONTRATANTE

XXXXX
Contratada
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ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2022
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. .............................. Praticar
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. 013/2022
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. 013/2022
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. 013/2022
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

Carimbo da empresa:
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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. 013/2022
A empresa
, inscrita no CNPJ sob o nº
, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a).
, portador do Documento de Identidade nº e inscrito no CPF sob o nº, DECLARA, sob as sanções administrativas
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:
a)
Recebeu em tempo hábil toda documentação pertinente e que tomou conhecimento de todas
as informações e das condições do presente Edital.
b)

Possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto desta

licitação.
(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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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)
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XX.XXX.XXX-XX
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