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CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022
SIST EM A DE R EG IST R O DE PR EÇ O S
1. Regência Legal: LEI FEDERAL 8.666/93 E 10.520/02, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/14, E
LEGISLAÇÃO POSTERIORES.
2. Órgão Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
3. Modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

4. Processo Administrativo Nº
096/2022

5. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO LOTE ÚNICO

6. FORMA DE FORNECIMENTO
ENTREGA PARCELADA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO

CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
7. Local e Data do Recebimento das Propostas e Início da Abertura dos Envelopes
Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site https://bll.org.br mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o site da BLL Compras.
Recebimento das propostas: 26/10/2022 - 08:30hrs
Recebimento das propostas até: 10/11/2022 - 09:00hrs
Início da sessão de disputa de preços: 10/11/2022 - 10:30hrs
SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO
CONSTANTES NESTE EDITAL.
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Não aplicável nesta fase
9. Prazo de entrega
10. Patrimônio Líquido Mínimo necessário
**************
Em até 15 (Quinze) dias corridos após solicitação
da administração.
11. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
RESPONSÁVEL: DALTON LUIZ ALMEIDA FILHO
Endereço: RUA EUZÉBIO FERREIRA, 26, CENTRO – ALMADINA
Complemento: PREFEITURA DE ALMADINA - SETOR DE LICITAÇÕES
Cidade: ALMADINA
Horário:

Telefone/Fax:

Das 08:00 às 12:00 h

1.

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

DO OBJETO

Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com
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O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS – CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Poderá ser solicitada a apresentação de CATÁLOGOS (quando couber) E/OU AMOSTRAS dos materiais licitados, as
amostras deverão ser encaminhadas em até 03 (três) dias úteis, após ser declarado o(s) vencedor(es) do certame;
face à solicitação da Prefeitura Municipal de Almadina, sob pena de desclassificação da empresa que não cumprir tal
solicitação. As amostras poderão serão avaliadas conforme as especificações constantes do ANEXO I, por
representantes da secretaria solicitante. As amostras que estiverem em desacordo com o apresentado na proposta
de preços serão rejeitadas imediatamente.
A AMOSTRA APRESENTADA NÃO SERÁ DESCONTADA DO QUANTITATIVO ARREMATADO, E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA DEVOLUÇÃO.
2. DO PROCEDIMENTO
2.1.
O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.
2.2.
O certame será realizado através do site https://bll.org.br
2.3.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Setor de Licitações e Contratos denominado “Pregoeiro”,
com o suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor
da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.
3.

DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO PREGÃO

Recebimento das propostas: 26/10/2022 - 08:30hrs
Recebimento das propostas até: 10/11/2022 - 09:00hrs
Início da sessão de disputa de preços: 10/11/2022 - 10:30hrs
3.1.
Para efeito deste edital será considerado o horário da cidade de Brasília–DF.
3.2.
Endereço Eletrônico para o encaminhamento das propostas: O Pregão será realizado em sessão pública
online por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através do site https://bll.org.br
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o site da BLL Compras.
4.
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O registro formalizado na ata a ser firmada entre o órgão e as empresas que apresentarem as propostas
classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
publicação.
4.2. Durante o prazo de validade do registro de preços o órgão não ficará obrigado a comprar o(s) item(s)
objeto deste pregão exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo realizar licitações ou proceder
a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida a legislação pertinente às
licitações, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
4.2.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando o município optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou
superior ao registrado.
4.3. O(a) Pregoeiro(a) da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão considerados
compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados
pelo setor de licitações.
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com
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4.3.1. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de mercado, a(o)
Pregoeiro(a) solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior.
4.3.2. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e a(o)
Pregoeiro(a) da ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.3.3. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o (a) Pregoeiro(o)
procederá a revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios.
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1.
Podem participar deste Pregão todos os licitantes do ramo do objeto desta licitação, que atendam todas
as exigências deste edital, inserindo-se aí, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo que, para
estas duas últimas, será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com
a Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014.
5.2.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento de proposta de preço até a data e horário previstos no subitem 2.1, através do endereço
eletrônico constante no subitem 2.3, deste edital.
5.3.
Os licitantes deverão manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e
atendimento dos requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste
edital.
5.4.
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante
às sanções previstas no Decreto 5.450/05.
5.5.
Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
5.6. Não serão aceitos licitantes que detenham as seguintes restrições:
5.6.1. Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda,
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art.88 da Lei nº
8.666/93.
5.6.2.
Que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou
qualquer que seja a sua forma de constituição.
5.6.3.
Sob falência, dissolução ou liquidação.
6. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE OU DO SEU REPRESENTANTE
6.1. Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do
sistema eletrônico, através do endereço eletrônico https://bll.org.br.
6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e intransferível,
para acesso ao sistema eletrônico.
6.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.
6.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº.
123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à
época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou
respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.
6.4.1.
A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte (Me ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora do
melhor lance ou proposta, através de um desses documentos:
a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP;
b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal;
7. DA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE PELOS ATOS PRATICADOS DURANTE O PREGÃO.
7.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
E-mail: licitapma@outlook.com
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eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.2.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
7.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão
eletrônico.
7.4.
Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
8.1. Até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
8.2. Caberá ao pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
8.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do
certame, caso, inquestionavelmente, a alteração interfira na formulação das propostas, conforme art. 20 do
Decreto nº 5.450/05.
9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
9.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pregão deverão ser enviados ao pregoeiro, até dois dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no endereço
licitapma@outlook.com, ou protocolados no Setor de Licitações, na sede Prefeitura Municipal de Almadina,
Rua Euzébio Ferreira 26, Centro, Almadina.
10.
DAS PROPOSTAS
10.1. As propostas serão encaminhadas, exclusivamente, através do endereço eletrônico https://bll.org.br e
deverão conter o seguinte:
10.1.1. A proposta e os lances formulados deverão indicar preço unitário e global, para o lote licitado, de
acordo com o praticado no mercado, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional
(R$). Havendo divergência será considerado o preço por extenso.
10.1.2. Os valores unitários poderão ter até duas casas decimais, sendo as frações resultantes desprezadas ao
final dos cálculos (preço global), na forma do §5º do art. 1º da Lei 9.069/95.
10.1.3. Na formação dos preços apresentados deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, tributários e de transporte, bem como, quaisquer outros que venham a incidir para entrega dos
mesmos;
10.1.4. A licitante, quando do envio da proposta deverá indicar no campo “informações adicionais” a sua
condição de ME ou EPP.
10.1.5. No sistema ficará a critério do licitante informar a Marca e referência do produto ofertado se
houver, no campo “Informações adicionais” do formulário proposta do sistema eletrônico. Ficando a
mesma obrigada a informar na proposta escrita final caso arrematante, a marca do produto ofertado sob
pena de desclassificação no certame.
10.1.6. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua abertura;
10.1.7. Nome do banco e número da conta corrente em que deseja receber o pagamento.
10.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
11. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
11.1. A partir do horário previsto no item 3.2 deste edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
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divulgação das propostas de preço recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade conforme as
especificações e condições detalhadas pelo edital.
11.1.1. A desclassificação de proposta que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no
edital, será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
11.1.2. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo
das sanções previstas nesse Edital.
11.2. Após a abertura e divulgação das propostas, será aberta a etapa competitiva quando os licitantes
poderão encaminhar lances exclusivamente através do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente
informado do seu recebimento e respectivo horário de registro.
11.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e a regra de aceitação dos
mesmos.
11.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
11.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
11.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do
lance.
11.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
11.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através do endereço eletrônico
https://bll.org.br.
11.9. A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances.
11.10. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e
o valor estimado para a contratação. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
12. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte, no ato de envio de suas propostas devem declarar,
em campo próprio do Sistema, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/06,
c/c o art. 11 do Decreto 6.204, de 05.09.07, para fazerem jus ao tratamento favorecido.
12.2. Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
12.3. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada.
12.4. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual referido no item 12.3, será de até 5% superior ao melhor
preço.
12.5. Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será acionada
pelo sistema para apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
12.6. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2.006,
implicará no impedimento de licitar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas e das demais
cominações legais, conforme estabelecido neste edital.
12.7. Concluída a etapa de lances, a Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante
conforme disposições deste edital.
Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
Bairro Centro , Almadina– BA,
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12.8. A Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que
tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua
aceitação.
12.9. Após a etapa de lances e verificada a regularidade da habilitação, a Pregoeiro anunciará o licitante
vencedor.
12.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, a Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto certame.
12.11. Na hipótese do item anterior a Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
12.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
12.13. Ao final da sessão o licitante vencedor encaminhará a proposta com os respectivos valores readequados
ao valor total representado pelo lance vencedor.
12.14. A proposta escrita deverá ser apresentada na formado Anexo deste edital, redigida em papel timbrado
da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada
nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:
12.14.1. Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/fax e pessoa de contato;
12.14.2. Preços unitário e global, para o lote licitado, atualizados conforme lances eventualmente ofertados.
12.14.3. Prazo de entrega dos materiais em até 05 (cinco) dias corridos, após da Autorização de
Fornecimento;
12.14.4. Marca, referência se houver. Essas informações deverão constar, obrigatoriamente, no campo
“Informações Adicionais” do formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita;
12.15. A proposta escrita e os originais ou cópias autenticadas da documentação deverão ser encaminhados
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia seguinte à disputa, em envelopes fechados ou lacrados,
para a Rua Euzébio Ferreira 26, Centro, Almadina– BA.
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) CNPJ Nº XXX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2022

Após a aferição da regularidade dos documentos de habilitação, bem como da regularidade da
composição da planilha de preços da licitante detentora de melhor preço, é facultado à Comissão requerer o
envio de amostras e/ou catálogos dos produtos ofertados, o que deverá ser atendido no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas da data de requerimento.
12.15.2.
Catálogo ou manual em português, relativos aos bens ofertados, com descrição detalhada do
modelo, marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação ou
ficha técnica do produto; Caso não constem do catálogo todas as informações necessárias à avaliação, a licitante
deverá fazer a complementação em sua proposta.
12.15.3.
Cada amostra deverá estar devidamente identificada com etiqueta autocolante, contendo o nome da
licitante, número da licitação e número do item correspondente.
12.15.1.
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13. DA HABILITAÇÃO
13.1.
Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente e deverão ser inclusos no site
https://bll.org.br, na aba de inclusão de documentos, para análise imediata após a etapa de lances, sendo,
inclusive, condição indispensável para contratação.
ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) CNPJ Nº XXX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2022

13.1.1. 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
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c)
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.
d) Cópia da Cédula de identidade do(s) representante(s) legal (sócio) que atue como administrador da
empresa.
13.1.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da Fazenda
do Governo do Estado;
d)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita
Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (CERTIDÃO
CONJUNTA);
f)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
13.1.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.
13.1.2.2. Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, será
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para
regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de negativa. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item implicará na inabilitação
do licitante.
13.1.2.3. Declaração de Condição de empresa idônea para licitar e celebrar contrato com a Administração
Pública; Declaração de que não possui fato superveniente impeditivo para a habilitação e Declaração de que
não possui no quadro de pessoal da empresa, empregados menores de 18 anos, conforme modelo constante
do Anexo VII deste instrumento.
b)
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13.1.3. A Qualificação Econômica Financeira que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação,
prevista no preâmbulo deste edital, caso o documento não consigne prazo de validade.
13.1.4.
a)

A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
Alvará da Vigilância Sanitária do município sede da licitante

b)
Apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel
timbrado do emitente, contendo informações que comprovem a aptidão para o desempenho de atividades
pertinentes em características, indicar prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante, quantidades
com a prestação do objeto licitado bem como as notas fiscais que comprovem a veracidade dos atestados
fornecidos, em atendimento a0 art.30, II da Lei 8.666/93.
14. DO RECURSO
14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, no prazo de 30 minutos, durante a sessão pública, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.
14.2. O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente
posteriores ao ato de declaração do vencedor. O não oferecimento de razoes no prazo previsto fará deserto o
recurso.
14.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do art.
26 do Decreto 5.450/05, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.
14.4. Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeito suspensivo, sendo este restrito ao lote
objeto das razões oferecidas.
14.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.6. Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos a Pregoeiro, protocolados no endereço citado
abaixo, o qual deverá receber examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência.
14.7. Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos legais e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente, nem recursos enviados via fax.
14.8. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no setor de Licitações
Contratos, situado na Rua Euzébio Ferreira, Nº 26, Centro, Cep 45640-000, Almadina-BA.
15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO
15.1. O Registro dos preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo
VI e nas condições previstas neste Edital;
15.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
15.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº
8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório;
15.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definido
o novo preço máximo a ser pago, o proponente registrado será por ela convocado para a devida alteração do valor
registrado em Ata;
15.5. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, assegurada preferência de fornecimento em
igualdade de condições ao beneficiário do registro;
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15.6. O PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA convocará formalmente os fornecedores, com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de
Preços.
15.7. No ato da convocação será informado, também o preço unitário que constará da Ata, para que o
fornecedor possa avaliar a possibilidade de formalização do compromisso;
15.8. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a Pregoeiro registrará os
demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação;
15.9. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/93,
relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços;
15.10. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas às situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;
15.11.
A licitante que convocada para assinar a ata de registro de preços, deixar de fazê-lo no prazo fixado dela
será excluída.
A Ata de Registro de Preços, bem como o ato que promover a exclusão de alguma licitante, será (ao)
publicada (os) no Diário Oficial do ente.
15.13. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preço estarão obrigados a celebrar os
contratos/autorizações de fornecimento que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório,
respectivos anexos e na própria ata.
15.14.
O fornecedor deverá assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo máximo de (05)
cinco dias úteis contados da convocação.
15.12.

Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor
deverá imprimir o(s) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo estipulado
acima.
15.14.2.
O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte, desde que ocorra motivo justificado.
15.15.
A formalização do contrato ou a retirada do instrumento equivalente fica condicionada a atualização,
pelo fornecedor, de sua regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do presente edital, caso as que foram
apresentadas na fase de habilitação ou as constantes do cadastro estejam vencidas.
15.14.1.

O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, terá seu Registro de Preços cancelado, sendo-lhe aplicável a multa pela
inexecução total do ajuste.
15.16.

É facultado o Pregoeiro, quando a adjudicatária não assinar o contrato, no prazo e nas condições
estabelecidas, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após comprovados os
requisitos de habilitação, feita a negociação de preços e aceita a proposta.
15.18. Quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e condições
estabelecidos, serão convocados os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação,
independentemente da cominação prevista no item DAS PENALIDADES.
15.19.
O proponente que assinar a Ata de Registro de preços ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
15.17.

16. DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
16.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
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mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
16.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado o órgão gerenciador deverá:
16.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
16.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
16.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
16.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
16.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
16.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
16.4.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do
registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
17.1. Dar-se-á o cancelamento do registro do fornecedor, nos casos em que o mesmo:
17.1.1. Descumprir as condições do Contrato;
17.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
17.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
17.1.4. Tiver presentes razões de interesse público;
17.1.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no edital
da licitação e Ata de Registro de Preços.
17.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
17.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu contrato na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente
comprovado.
18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
18.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior;
18.2. Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior
adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.
19. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTAMENTO
19.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
19.2
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.
19.3 A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se
tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessivo.
20. DA CONTRATAÇÃO
20.1.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a unidade compradora emitirá Nota de Empenho
ou documento equivalente para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação. O
proponente vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para retirar a Nota de
Empenho ou documento equivalente. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
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solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
unidade compradora;
20.1.2. Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor
deverá imprimir o(s) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo
estipulado acima.
20.1.3. É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no
prazo mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para assinar o contrato nas mesmas condições do primeiro colocado ou revogar a
licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que
deverão atender as exigências editalícias;
20.1.4. A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado
entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93;
20.1.5. A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78,
incisos I a XII e XVII da Lei nº.8.666/93, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, e sem prejuízo
das penalidades pertinentes.
21. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL
21.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue sem custo adicional de frete.
21.2. O fornecimento ocorrerá de acordo com as necessidades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
que será responsável pela solicitação do(s) produto(s) à(s) empresa(s) contratada, sempre obedecendo à ordem
de classificação.
21.3. A cada solicitação será emitido um contrato ou instrumento equivalente que deverá ser assinado pela
licitante vencedora, respeitando-se todas as condições da licitação e da Ata de Registro de Preços.
21.4. O objeto da licitação será recebido provisoriamente mediante recibo ou termo circunstanciado.
21.5. O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela
qualidade, correção e segurança dos bens adquiridos.
21.6. Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído
imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida,
cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital.
21.7. No sistema ficará a critério do licitante informar a Marca e referência do produto ofertado se houver,
no campo “Informações Adicionais” do formulário proposta do sistema eletrônico. Ficando a mesma
obrigada de informar na proposta escrita final caso arrematante, informar a marca do produto
ofertado sob pena de desclassificação no certame.
22. DA FORMA DE PAGAMENTO
22.1. A contratante pagará ao contratado, em moeda corrente, após o recebimento definitivo do objeto, de
acordo com as quantidades requisitadas, em até 30 (trinta) dias contatados da apresentação da NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, após atesto do responsável competente, pela conferência e recebimento do objeto.
22.2. As Notas Fiscais/Faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações
necessárias, devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção de Suprimentos;
22.3. Toda Nota Fiscal tem que estar devidamente acompanhada com Nota Eletrônica e conter o nº do
contrato ou autorização de fornecimento, e todas as certidões negativas de regularidade fiscal e trabalhista.
22.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
22.5. Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal
opção em razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a
devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em
vigor.
22.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
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devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a prefeitura.
22.7. Caso seja aplicada a penalidade de multa prevista, o valor correspondente poderá ser descontado do
pagamento devido ao contratado.
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1. Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as sanções abaixo descritas,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
23.2. O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações,
às penalidades previstas na Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições
contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as
seguintes:
23.3. Advertência:
a) Quando deixar de juntar os documentos de habilitação sem justificativa plausível;
b) Quando ocorrer atraso no fornecimento dos serviços em até 10 (dez) dias da data fixada.
c) Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) além de suspensão de 12 (doze) meses, quando o
fornecedor dos serviços deixar de atender as especificações técnicas relativas aos materiais a serem entregues,
previstas no edital, contrato ou instrumento equivalente;
23.4. Nos casos de atraso imotivado no fornecimento dos serviços, aplicar-se-á:
a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) a 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de
atraso total ou parcial da entrega, sobre o valor da nota de empenho, e suspensão de 3 (três) meses;
b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos
superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente, e suspensão de 3 (três)meses;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos
superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e
suspensão de 6 (seis) meses;
23.5. Será aplicável cumulativamente ou não com outras sanções, multa convencional de 20% sobre o valor da
contratação, não ocorrência de não entrega dos serviços e/ou materiais, e de 10% sobre o valor total da
contratação, se ocorrer entrega parcial, reconhecendo a licitante desde já, os direitos da Administração, nos
termos do art.77 da Lei n°. 8.666/93.
23.6. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
23.7. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa
física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos
determinantes da apenação ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e,
após decorrido o prazo da sanção aplicada.
23.8. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALMADINA. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração, não impedindo que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato.
23.9. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a
responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em consequência do
inadimplemento das condições contratuais.
23.10. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas,
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após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à CONTRATADA.
23.11. As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida
pelo adjudicatário.
23.12. As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do titular do PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALMADINA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10(dez) dias da abertura
de vistas.
23.13. Para fins de aplicação de qualquer das sanções estabelecidas acima, as possíveis faltas cometidas pela
contratada assim são definidas:
I–FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas, caracterizadas pelo atraso
na entrega dos materiais, assim entendidos como aqueles que não acarretam prejuízos relevantes ao
cumprimento da obrigação e a despeito deles, a regular entrega dos materiais não fica inviabilizada;
II–FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação da penalidade de multa, caracterizadas pela não entrega ou
entrega parcial que acarretam prejuízos ao objeto contratado, inviabilizando total ou parcialmente o
cumprimento da obrigação em decorrência de conduta culposa da contratada;
III – FALTAS GRAVÍSSIMAS: Puníveis com a aplicação das penalidades de multas e impedimento de licitar e
contratar com a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios pelo prazo de até 2(dois) anos, caracterizadas
pela não entrega ou entrega parcial que acarretam prejuízos relevantes ao objeto contratado, inviabilizando o
cumprimento da obrigação em decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada.
24. DA REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
24.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em
parte.
25. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
25.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um
representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer
dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art.
67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.
25.2. A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor designado pela Prefeitura Municipal de
Almadina;
25.3. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou
entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos
os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
25.4. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalização. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em
nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
25.5. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal
ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou
redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive
perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade
observada na execução do ajuste.
25.6. A execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações
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estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Prefeitura, sendo que a inobservância desta condição implicará a
sua recusa, bem como a sua devida adequação e/ou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo
de reclamação ou indenização.
25.7. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à
autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no
§ 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.
25.8. O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma PARCELADA, nos locais determinados pelo Setor
de Compras deste município.
25.9. A entrega do material será, através de AFM, com os seguintes documentos (por força de lei para os
produtos obrigado a apresentar):
a) As entregas dos Materiais serão efetuadas em até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, devendo ser
entregues na totalidade constante em cada solicitação, conforme ordem de compra ou outro instrumento
similar,
b) O frete deverá estar incluso no preço proposto;
c) A unidade requisitante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relativas ao
produto ofertado.
26. DA RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO PREGÃO
26.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
26.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos
incisos do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
26.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja culpa da
contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
27.1. Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação,
quer direta ou indiretamente.
27.2. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte da
proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos.
27.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o município revogá-la, no
todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por
ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
27.4. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará
a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do
contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
27.5.

As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos:
Dotação Orçamentária
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Unidade Gestora
Fonte
Não exigível, nessa fase do certame, face ao disposto no art. 7º, §2º do Decreto Federal nº 7.892/13.

27.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
27.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
27.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.
27.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.
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27.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, pelo site da BLL Compras ou, ainda, mediante
publicação no Diário Oficial do Município.
27.11. São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e fax, bem
como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa
frustrada de comunicação.
27.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-ão dia de início e incluir- seão do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal.
27.13. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente.
27.14. Fica designado o foro da Cidade de Almadina, Estado da Bahia–Brasil, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
27.15. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente
completo e acompanhado do seguinte anexo:
I.
Termo de Referência
II.
Especificações Técnicas/Proposta de Preços
III.
Minuta da ATA de registro de preços
IV.
Minuta do Contrato;
V.
Modelo de Credencial;
VI.
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento das Condições de Habilitação;
VII.
Modelo de Declarações;
VIII.
Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP.
IX.
Declaração.
X.
Modelo de declaração confecção do contrato;
27.16. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro
da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
27.17. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
27.18. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial a
Lei nº 8.666/93, a Lei nº 10.520/2002. Nesses casos aplicar-se-ão as demais disposições constantes nas referidas
leis, e nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005.
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 12:00, 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.
27.19.

Almadina-BA, 11 de outubro de 2022.

Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO:
O Presente Termo de Referência tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS – CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
2. A Secretaria Municipal de Assistência Social que é responsável pelos serviços, programas e
projetos ofertados pela Política de Assistência Social do município. A Proteção Social Básica,
serviços executados no CRAS – Centro de Referência em Assistência Social, obedecendo o
previsto na Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS, a Política Nacional de Assistência Social –
PNAS , e a Norma Operacional Básica de Assistência Social – NOB – SUAS, que preconiza a
oferta de lanches no decorrer das atividades educativas, lúdicas e esportivas aos grupos de
SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, solicita a aquisição do material
abaixo relacionado para melhorar o atendimento aos beneficiários.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS UTENSILIOS:
Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados os
esclarecimentos constantes neste termo de referência.
ESPEFICICAÇÃO/QUANTIDADE
ITEM

PRODUTO

UNID

QNT

01

ASSADEIRAS DE VIDRO C/ TAMPA KIT

UNID

02

UNID

03

UNID

04

UNID

04

UNID

03

UNID

03

UNID

03

UNID

03

VAL. UNITÁRIO

VAL. TOTAL

C/ 6 PEÇAS
02

BANDEJA DE SERVIR OU ASSAR EM
ALUMÍNIO 40CM

03

FORMA ASSADEIRA GRANDE
RETANGULAR ALUMÍNIO N° 6 - 10
LITROS

04

FORMA ASSADEIRA GRANDE
RETANGULAR ALUMÍNIO N° 8 - 15,5
LITROS

05

CALDEIRÃO ESPECIAL/INDUSTRAL,
ALUMÍNIO N° 32 - 22,5 LITROS

06

CALDEIRÃO ESPECIAL/INDUSTRIAL,
ALUMÍNIO N° 30 - 19 LITROS

07

CAÇAROLA PANELA GRANDE
INDUSTRIAL ALUMÍNIO Nº 50 - 41
LITROS

08

CAÇAROLA PANELA
GRANDE/INDUSTRIAL, ALUMÍNIO Nº
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40 - 23 LITROS
09

CAIXA ORGANIZADORAS 7 LITROS C/

UNID

06

TAMPA
10

CAIXA COM TAMPA 14 L

UNID

06

11

CONJUNTO DE COLHERES DE MESA,

UNID

04

UNID

04

UNID

04

UNID

10

UNID

03

LÂMINAS EM AÇO INOX E CABOS DE
POLIPROPILENO 12 PEÇAS
12

CONJUNTO DE GARFOS DE MESA
COM LÂMINAS EM AÇO INOX E
CABOS DE POLIPROPILENO 12 PEÇAS

13

CONJUNTO DE FACAS PARA
CHURRASCO COM LÂMINAS EM AÇO
INOX E CABOS DE POLIPROPILENO 12
PEÇAS

14

COLHER PARA ARROZ, GRANDE, AÇO
INOX

15

COLHER DE PAU OU BAMBU 30x6cm

16

CONCHA INOX GRADE

17

JOGO COPO LIGHT'S 300ML

UNID

30

18

JOGO DE POTES COZINHA PLÁSTICO

UND

02

04

COM PC C/ 10 UNIDADES
HERMÉTICO MARMITA FREEZER +
19

LIXEIRA BASCULANTE COM ALÇA 58 L

UNID

03

20

CUSCUZEIRO POLIDO ALUMÍNIO

UNID

02

UNID

06

GRANDE 3,4 LITROS
21

CAIXA ORGANIZADORA 7 LITROS
COM TAMPA

22

CAIXA COM TAMPA 14 L

UNID

06

23

FACA PARA CARNE, 20.32 CM

UNID

03

24

FACA PARA PÃO, 8" (POLEGADAS)

UNID

03

25

GARRAFA TÉRMICA EXCLUSIVA 2.5L,

UNID

02

UNID

02

2600, INOX, GRANDE
26

GARRAFA TÉRMICA EXCLUSIVA 1.5L,
2600, INOX, GRANDE
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27

JARRA TÉRMICA 2,5 L

UNID

03

28

JARRA TÉRMICA (7,5L), COM ALÇA

UNID

03

29

JARRA CRISTAL COLORIDA 2 LITROS

UNID

04

UNID

02

UNID

01

TRANSPARENTE PARA SUCO
30

LIQUIDIFICADOR, TURBO INOX
1100W, 110V, 3L - L-1100 BI

31

MINI TRITURADOR PROCESSADOR DE
ALIMENTOS MANUAL ALHO CEBOLA
3 LÂMINAS INOX 550ML

32

PRATO FUNDO DE VIDRO

UNID

60

33

PRATO RASO DE VIDRO

UNID

60

34

RALADOR 4 FACES INOX 9" 24CM

UNID

02

35

TRAVESSA RETANGULAR DE VIDRO

UNID

06

DE 2200 ML.
36

FERVEDOR 14 - 1, 5 LITROS

UNID

02

37

FERVEDOR LEITEIRA CANECO

UNID

02

GRANDE Nº 22 ALUMÍNIO CABO
MADEIRA - 5 LITROS

ALMADINA-BA, 04 de outubro de 2022.
_______________________________
ARLETE MARIA SARUBI
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DECRETO Nº 007/2022
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ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 018/2022
ABERTURA: -------RAZÃO SOCIAL:

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

CNPJ. :

TELEFONE:

ENDEREÇO:

CIDADE:

UF:

PLANILHA EM ANEXO

TRANSPORTE
LOCAL DE ENTREGA

Por conta e responsabilidade do Fornecedor.
Secretaria de Educação

Em até 15 (Quinze) dias após a Solicitação.
PRAZO DE ENTREGA
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
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 018/2022
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 , Departamento de Licitação, 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 018/2022, 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 FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS – CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO
018/2022 – 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 pelo Sr.
, inscrito no CPF nº
, portador do RG nº
, residente e domiciliado .............

LOTE 01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND

QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

01.
VALOR TOTAL .............................R$......................................................( ............ ).
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
- Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação,
órgão gerenciador da presente Ata, nos termos das legislações vigentes, autorização para fornecimento dos
insumos para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da presente Ata.
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.
3.1
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– 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 018/2022, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta
vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.3

- 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.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
4.1

- 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 do Município, 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:
5.1
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- 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.
5.2.3

- 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;
5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.3 - 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.
5.3

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:
- A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
- A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
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.
7.1.1.1
7.1.1.2

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.
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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 do Município 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.
8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSRP.
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 FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS
DE COZINHA PARA USO NO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, celebrado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA e a empresa: ..........................................................., inscrito no
CNPJ: ...................................................................... O Município de Almadina, pessoa jurídica de direito
público, com sede administrativa localizada à Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA ,
inscrita no CNPJ sob o nº 14.147.466/000129, neste ato representado pela Excelentíssimo Prefeito Municipal,
Milton Silva Cerqueira, brasileiro, casado, portador de RG Nº 03570781-01 SSP-BA e inscrito no CPF 020.784.73553, residente e domiciliado na Praça Basilia 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 018/2022, as cláusulas e condições a seguir descritas:
1.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE
COZINHA PARA USO NO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, na licitação do
Pregão Eletrônico Nº 018/2022 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
8.666/1993.
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§ 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;
E)
multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.
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§ 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
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defeitos, como também prejuízos causados a terceiros, conforme prevê o Art. 55, VI da Lei 8.666/1993, podendo
ainda o setor de fiscalização recusar os materiais que estejam no prazo de validade na eminência de expirar.
12.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA –FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Coaraci - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. E, por estarem assim justos
e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Almadina,

de

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

XXXXX
Contratada

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKQ5QZBBODEXQJMWQ0Y5OE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
26 de Outubro de 2022
29 - Ano XVIII - Nº 3467

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

CNPJ: 14.147.466/0001-29

ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
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. 018/2022
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

Rua Euzébio Ferreira, nº 26,
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ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
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. 018/2022
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:

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKQ5QZBBODEXQJMWQ0Y5OE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
26 de Outubro de 2022
32 - Ano XVIII - Nº 3467

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

CNPJ: 14.147.466/0001-29

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. 018
/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:

Recebeu em tempo hábil toda documentação pertinente e que tomou conhecimento de todas
as informações e das condições do presente Edital.
a)
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
CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº
representada por

, nº , Estado
, telefone n°
, cadastrada no
, adiante denominada CONTRATADA, neste ato

, 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)

[Digite aqui]
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P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O Nº 017 – 2022
Processo Administrativo 099 -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 INFRAESTRUTURA E OBRAS
3. Modalidade:
4. Processo Administrativo:
Pregão Eletrônico Nº 017-2022
Nº 099 / 2022
5. Tipo de Licitação:
6. Forma de Aquisição e Prazo:
MENOR PREÇO
PARCELADA
Prazo de Entrega: 15 (Quinze dias, a contar da data da
solicitação)
7. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALMADINA -BA,
CONFORME ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS

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: 26/10/2022 - 08:30hrs
Recebimento das propostas até: 10/11/2022 - 09:00hrs
Início da sessão de disputa de preços: 10/11/2022 - 09:30hrs
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:
Das 08:00 às 14:00 h.

Telefone/Fax:

E-mail:
licitapma@outlook.com

1.0 OBJETO
O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE ALMADINA -BA, CONFORME ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS , conforme
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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
2.5.2
2.5.3

Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;
Sob falência, dissolução ou liquidação;
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 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;
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2.6.6
2.6.7
2.6.8

Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
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;
3.10

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) 30974600 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.
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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 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.
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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 e registrada no sistema, acompanhado em tempo
real por todos os participantes.

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 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
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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

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
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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 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
7
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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 017-2022.
8. DA HABILITAÇÃO

8.1 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);

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
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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 dos atestados de Capacidade técnica com

fornecimento de obejto igual ou similar ao licitado
9. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1 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.

9.2 A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 e alterações 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.

9.3 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.

9.4 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.

9.5 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.

9.6

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.

9.7

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

10. DO RECURSO

10.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 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.

10.2

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.

10.3

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.
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10.4

Os recursos interpostos somente terão efeito devolutivo.

10.5

O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.6

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.

10.7

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.

10.8

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.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1

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;

11.2

Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior
adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.
12. DA REVISÃO E REAJUSTAMENTO

12.1

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.

12.2

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.
13. DA CONTRATAÇÃO

13.1

Homologada a licitação pela autoridade competente, a unidade compradora emitirá Nota de
Empenho ou documento equivalente para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação.

13.2

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;

13.3

Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor
deverá imprimir o(s) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo
estipulado acima.

13.4

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;

13.5

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.

13.6

A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78,
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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.
14. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
14.1
Conforme especificado no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

15.1

Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei 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.

15.2

O FORNECEDOR deverá enviar junto com a Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica, cópia do contrato e todas
as certidões negativas de regularidade fiscal e trabalhista.

15.3

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.

15.4

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.

15.5

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.

15.6

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.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1

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:

16.1.1

Apresentar documentação falsa;

16.1.2

Fraudar a execução do contrato;

16.1.3

Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.4

Cometer fraude fiscal; ou

16.1.5

Fizer declaração falsa.

16.1.6

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.

16.2

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:
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16.2.1

Advertência;

16.2.2

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura

Municipal de Almadina, por prazo não superior a dois anos;

16.2.3

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

16.2.4

Impedimento de licitar e contratar com o Município de Almadina

16.2.5

, 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;

16.3

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.

16.4

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.

16.5

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.

16.6 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).

16.7 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.

16.8 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.

16.9 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.

16.10 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em
qualquer das situações previstas na tabela , a seguir:

16.11 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1

1

CORRESPONDÊNCIA
% do valor total do
Contrato
1%

2

2%

3

3%

GRAU DA INFRAÇÃO

Tabela 2
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Item
1

2

4

Descrição

Grau

Manter empregado sem qualificação para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de

serviço/fornecimento ou

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

Incidência
1

Por empregado e por
Dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

13
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agentes.
5

Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os
6

riscos de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou
consequências letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

8

9

10

11

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de
acesso de seus empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.

2

2

documentos necessários à comprovação do cumprimento dos

Dia
Por

item

e

por

ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros
12

Por empregado e por

dia

demais encargos trabalhistas.
13

Entregar ou

entregar com atraso ou

incompleta a

documentação exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.

2

Por ocorrência e por
dia de atraso

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
14

solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas

Por ocorrência e por
2

suscitadas durante a análise da documentação exigida por

dia de atraso

força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos
15

seus empregados e de impor penalidades àqueles que se

2

ocorrência

negarem a usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não
16

previstos nesta tabela, após

reincidência

Por empregado e por

3

formalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

Por

e

por

ite
m
ocorrência

16.12

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

16.13

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;
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16.14

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à

CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;

16.15

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.
17. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO

17.1

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em

parte.
18. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1

O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um
representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer
dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art.
67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

18.2

A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor determinado pela SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS.

18.3

O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93,
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do
órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual,
para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.

18.4

Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalização.

18.5

Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do
Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou
redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive
perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade
observada na execução do ajuste.

18.6

A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese,
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

em

18.7

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.

18.8

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.
19.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

15
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19.1

A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
e as previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.

19.2

A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nos incisos do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

19.3

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja
culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1

Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela
licitação, quer direta ou indiretamente.

20.2

A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte
da proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos.

20.3

A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o município revogá-la,
no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo
por ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema
para conhecimento dos participantes da licitação.

20.4

A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisão do contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.

20.5

As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos:

20.6

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.

20.7

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

20.8

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.

20.9

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.

20.10

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.

20.11

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.
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20.12

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal.

20.13

Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente.

20.14

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.

20.15

No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente
completo e acompanhado do seguinte anexo:

I. TERMO DE REFERÊNCIA
II. FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS
III. MINUTA DO CONTRATO
IV. MODELO DE CREDENCIAMENTO/ PROCURAÇÃO
V. MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

VI. MODELO DE DECLARAÇÕES
VII.
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
20.16

O(a) pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.

20.17

O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem
a legislação pertinente.

20.18

A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

20.19

Os casos omissos serão dirimidos pelo(a) pregoeiro(a), 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.

20.20

As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e a
Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.

20.21

As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

20.22

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 08:00 às 14:00, na sala
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000
Almadina – BA.
25.23 O presente processo foi analisado e aprovado pela Procuradoria Jurídica do Município.
Almadina (BA), 18 de outubro de 2022.
Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal
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ANEXO I
1. JUSTIFICATIVA:
A Secretaria de Infraestrutura solicita a abertura de registro de preços para a aquisição de materiais para construção em geral, tendo em
vista que os mesmos poderão ser utilizados para manutenções, reformas, entre outras necessidades que possam vir a surgir, sem que
haja a necessidade da dependência do fornecimento dos materiais a outras secretariais.
2. DO OBJETO
O Presente Termo de Referência tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALMADINA -BA,
CONFORME ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.
2.1. Os licitantes deverão atender as especificações descritas no objeto.
3.

CRONOGRAMA DE ENTREGA

O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal,
através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o
produto não ser de primeira qualidade.
Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-requisitos para o recebimento. O transporte e a
descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional
solicitado posteriormente.
Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em qualidade inferior ao estabelecido, à
empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) horas.
As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta Prefeitura Municipal. Fica reservado a esta
Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o
produto será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado
insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente, substituído. Se algum produto
apresentar irregularidade, a Prefeitura o enviará a um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, para
verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o produto se identifica ou não com aquele exigido na licitação e
apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser contratada. A
Prefeitura o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto fornecido diferente daquelas
especificadas
4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
4.1. Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados os esclarecimentos constantes
neste termo de referência.

Lote 1 - (Material Elétrico)
Item

Discrição do Item

Unid.

Qtde
13

1

Alça preformada

Un

2

Alicate p/ eletricista

Un

3

3

Barramento pente bipolar

m

15

4

Barramento pente tripolar

m

30

5

Base para rele

Un

100

6

Bastão de energia
Bocal porcelana encaixe anti-giro rosca E27
250v
Bocal porcelana encaixe anti-giro rosca E40
250v

Un

2

9

Bocal simples s/ chave

Un

10

Botina p/ eletricista

Par

4

11

Bucha de alumínio p/ eletroduto 1.1/4

Un

10

12

Bucha de alumínio p/ eletroduto 3/4

Un

10

13

Cabo isolado pvc 750v 10.0 mm2 x 100m

Pç

5

14

Cabo isolado pvc 750v 16.0 mm2 x 100m

Pç

5

7
8

Un
Un

Valor
unit

Valor
total

35
50
100
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Cabo isolado pvc 750v 2.5 mm2 x 100m
Pç
3

16

Cabo isolado pvc 750v 4.0 mm2 x 100m

Pç

4

17

Cabo isolado pvc 750v 6.0 mm2 x 100m

Pç

10

18

Caixa de barramento

Un

4

19

Caixa de grampo p/ fixar fio

Un

12

20
21
22

Caixa de luz bifásico de policarbonato padrão
Coelba
Caixa de luz trifásica de policarbonato padrão
Coelba
Caixa monofásica de policarbonato padrão
Coelba

Un
Un
Un

10
8
5

23

Caixa plástica 4x2 polegadas

Un

50

24

Caixa plástica 4x4 polegadas

Un

35

25

Caixa polifásica padrão Coelba

Un

8

26

Canaleta branca 20x10

Un

15

27

Cano galvanizado 1.1/2” c/ 3mts

Un

4

28

Cano galvanizado 1.1/4” c/ 3mts

Un

4

29

Cano galvanizado 1” c/ 3mts

Un

4

30

Capacete de segurança

Un

3

31

Capacitores

Un

8

32

Cascata luminosa 200 leds 220v

m

100

33

Cinto p/ eletricista c/ gancho un 02

Un

2

34

Compressor para ar condicionado

Un

2

35

Conector derivação perfurante

Un

40

36

Conector p/ haste aterramento

Un

30

37

Conectores de emenda de 2/5 para 16mm

Un

20

38

Controlador para ventilador

Un

8

39

Cortina natalina 500 led branco frio 2,80 x 2,50

Un

10

40

Curva eletroduto de 1/4

Un

20

41

Curva eletroduto de 20mm

Un

10

42

Curva eletroduto32mm

Un

15

43

Curvas eletroduto de 32mm c/rosca

Un

40

44

Curvas eletroduto de 40mm c/ rosca

Un

20

45

Curvas eletroduto de 50mm c/ rosca

Un

20

46

Disjuntor bifásico 100 amp

Un

10

47

Disjuntor bifásico 16 amp

Un

10

48

Disjuntor bifásico 25 amp

Un

10

49

Disjuntor bifásico 32 amp

Un

10

50

Disjuntor bifásico 40 amp

Un

10

51

Disjuntor bifásico 50 amp

Un

8

52

Disjuntor bifásico 63 amp

Un

10

53

Disjuntor bifásico 70 amp

Un

10

54

Disjuntor bifásico 90 amp

Un

15

55

Disjuntor monofásico 15 amp

Un

12

19
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Disjuntor monofásico 20 amp
Un
12

57

Disjuntor monofásico 30 amp

Un

10

58

Disjuntor monofásico 40 amp

Un

10

59

Disjuntor monofásico 50 amp

Un

10

60

Disjuntor monofásico 60 amp

Un

10

61

Disjuntor monofásico 70 amp

Un

10

62

Disjuntor monofásico 80 amp

Un

10

63

Disjuntor monofásico 90 amp

Un

10

64

Disjuntor trifásico DIM de 25 amp

Un

10

65

Disjuntor trifásico DIM de 32 amp

Un

10

66

Disjuntor trifásico DIM de 40 amp

Un

10

67

Disjuntor trifásico DIM de 50 amp

Un

10

68

Disjuntor trifásico DIM de 63 amp

Un

10

69

Disjuntor trifásico DIM de 70 amp

Un

10

70

Disjuntor trifásico DIM de 90 amp

Un

10

71

Eletroduto curva curta pvc 1”

Un

15

72

Eletroduto de 1/4

Un

15

73

Eletroduto garganta de 25mm (50m)

Pç

15

74

Eletroduto garganta de 32mm (50m)

Pç

15

75

Eletrodutopvc rígido 1.1/2”- 3m

Un

15

76

Eletrodutopvc rígido 1.1/4”- 3m

Un

15

77

Eletrodutopvc rígido 1”- 3m

Un

10

78

Eletruduto garganta de 20mm (50m)

Un

15

79

Extensão 10mts

Un

8

80

Extensão 3mts

Un

10

81

Extensão 5mts

Un

10

82

Fio cabinho 1,5mm (100m)

Pç

10

83

Fio cabinho 10mm (100m)

Pç

5

84

Fio cabinho 2,5mm (100m)

Pç

30

85

Fio cabinho 4mm (100m)

Pç

15

86

Fio cabinho 6mm (100m)

Pç

20

87

Fio cabo PP 4x 2,50 PT flexivel

Pç

5

88

Fio cabo rígido 25mm (100m)

Pç

8

89

Fio cabo rígido 35mm (100m)

Pç

3

90

Fio flexível torcido 2x1,5mm (100m)

Pç

5

91

Fio flexível torcido 2x2,5mm (100m)

Pç

5

92

Fio flexível torcido 2x4,0mm (100m)

Pç

5

93

Fio flexível torcido 2x6,0mm (100m)

Pç

5

94

Fio rígido 1,5mm (100m)

Pç

5

95

Fio rígido 10mm (100m)

Pç

5

96

Fio rígido 16mm (100m)

Pç

5

97

Fio rígido 2,5mm (100m)

Pç

5

20
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Fio rígido 4mm (100m)
Pç
5

99

Fio rígido 6mm (100m)

Pç

5

100

Fio som 2x1.50 (100m)

Pç

8

101

Fita crepe 50mt

Un

10

102

Fita isolante 20 metros

Un

50

103

Fita isolante de alta fusão 10m x 19mm

Un

10

104

Fita isolante de alta fusão 20m x 19mm

Un

15

105

Fita zebrada 7cmx200mm

Un

10

106

Gás p/ ar condicionado R22

kg

20

107

Gás p/ ar condicionado R407

kg

20

108

Guia fio um 10m

Un

5

109

Guia fio um 15m

Un

5

110

Haste p/ aterramento 2,4m

Un

15

111

Interruptor de duas seções de embutir

Un

20

112

Interruptor de duas seções de sobrepor

Un

20

113

Interruptor de três seções de embutir

Un

20

114

Interruptor de três seções de sobrepor

Un

25

115

Interruptor de uma seção de embutir

Un

50

116

Interruptor de uma seção de sobrepor

Un

30

117

Interruptor e tomada c/placa

Un

30

118

Interruptores sobrepor 1 tecla

Un

30

119

Isolante esponjoso

Un

10

120

Kit curvo braço e luminária pública aberta E-27

Un

121

Kit padrão completo tipo Coelba monofásica

Un

15
10

122

Lâmpada de led 12w e-27

Un

20

123

Lâmpada de led 25w e-27

Un

30

124

Lâmpada de led 30w e-27

Un

30

125

Lâmpada de led 60w e-27

Un

30

126

Lâmpada de led 7w e-27

Un

20

127

Lâmpada de led 9w e-27

Un

35

128

Lâmpada fluorescente 127v, 15w, 2700h

Un

5

129

Lâmpada fluorescente 127v, 20w, 2700h

Un

5

130

Lâmpada fluorescente 127v, 30w, 2700h

Un

5

131

Lâmpada fluorescente 127v, 45w, 2700h

Un

5

132

Lâmpada fluorescente 127v, 55w, 2700h

Un

5

133

Lâmpada fluorescente 127v, 65w, 2700h

Un

5

134

Lâmpada tubular vapor de sódio e-40 150w

Un

10

135

Lâmpada tubular vapor de sódio e-40 250w

Un

15

136

Lâmpada tubular vapor de sódio e-40 400w

Un

20

137

Lâmpada vapor metálico e-27 150w

Un

10

138

Lâmpada vapor metálico e-40 250w

Un

15

139

Lâmpada vapor metálico e-40 400w

Un

20

21
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Luminária Tartaruga
Un
5

141

Luva eletroduto de 1/4

Un

15

142

Luva p/ eletricista

Par

143

Luvas eletroduto de 20mm

Un

6
5

144

Luvas eletroduto de 32mm c/rosca

Un

15

145

Luvas eletroduto de 40mm c/ rosca

Un

10

146

Luvas eletroduto de 50mm c/ rosca

Un

8

147

Mangueira corrugada 32 mm

m

150

148

Mangueira luminosa, 2 fios, 220v 13.8w/mt

m

150

149

Paflon teto

Un

40

150

Painel slim quadrado de embutir 12w autovolt

Un

20

151

Painel slim quadrado de embutir 24w autovolt

Un

20

152

Painel slim quadrado de embutir 6w autovolt

Un

20

153

Pino bipolar simples macho

Un

10

154

Pino femeaexten cores

Un

10

155

Pisca-pisca led branco 100 lâmpadas

Un

50

156

Pisca-pisca led colorido 100 lâmpadas

Un

30

157

Placa cega 4x2

Un

80

158

Placa cega 4x4

Un

30

159

Plugue fêmea 3P 20A

Un

20

160

Plugue T 3 saídas 3P 10A

Un

20

161

Quadro distr energia p/ 12disj

Un

5

162

Quadro distr energia p/ 24disj

Un

3

163

Quadro distr energia p/ 28disj

Un

4

164

Quadro distr energia p/ 3disj

Un

4

165

Quadro distr energia p/ 6disj

Un

4

166

Reator Vapor sódio 150w 220v

Un

15

167

Reator Vapor sódio 250w 220v

Un

15

168

Reator Vapor sódio 400w 220v

Un

15

169

Refletor de led RGB de 30w

Un

40

170

Refletor de led RGB de 50w

Un

30

171

Refletor led holofote branco 100w

Un

20

172

Refletor led holofote branco 200w

Un

20

173

Refletor led holofote branco 30w

Un

20

174

Refletor led holofote branco 400w

Un

20

175

Refletor led holofote branco 50w

Un

20

176

Rele foto elétrico

Un

100

177

Resistência elétrica p/ chuveiro

Un

4

178

Suporte para ar condicionado

Par

4

179

Terminal pré isolado conector p/ 06mm

Un

15

180

Terminal pré isolado conector p/ 16mm

Un

15

181

Terminal pré isolado conector p/ 2,5mm

Un

15

22
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Teste
Un
2

183

Tomada PAD 2P+T 10 A

Un

100

184

Tomada PAD 2P+T 20 A

Un

30

185

Tomada simples de embutir

Un

30

186

Tomada simples de sobrepor

Un

20

187

Tubo de cobre 6,35 1/4

Un

5

188

Ventilador de parede com 3 velocidades

Un

10

189

Ventilador de teto com 3 velocidades

Un

8

Lote 2 - (Material Hidráulico)
Item

Discrição do Item

Unid.

Qtde

1

Adaptador 1.1/2" pvc p/ água

Un

8

2

Adaptador 1/2" pvc p/ água

Un

8

3

Adaptador 2" pvc p/ água

Un

5

4

Adaptador 3/4" pvc

Un

5

5

Adaptador 32mm pvc

Un

5

6

Adaptador 40mm pvc p/ água

Un

5

7

Adaptador 50mm pvc p/ água

Un

5

8

Adaptador soldável 20x1/2

Un

5

9

Adaptador soldável 25x3/4

Un

5

10

Adaptador soldável 40x1/4

Un

5

11

Adesivo 75g p/ PVC

Un

20

12

Adesivo p/ PVC 17g

Un

8

13

Anel de vedação c/ guia p/ vaso sanitário

Un

10

14

Aplicador silicone

Un

10

15

Aspersor giratório em alumínio de 50cm
- Ar50

Un

5

16

Boia caixa dágua 1/2

Un

20

17

Bomba d/água 650 fire127v

Un

1

Un

8

Un

4

Un

15

18
19
20

Caixa d/água fibra de vidro capacidade
1000l
Caixa dágua fibra de vidro capacidade
250l
Caixa dágua fibra de vidro capacidade
500l

21

Caixa de descarga completa

Un

15

22

Caixa derivação 4x2x50 pvc

Un

5

23

Caixa Embasa acrílica

Un

8

24

Un

8

Un

6

26

Caixa sinfonada 4 pol.
Caixa sinfonada pvc quadrada
100x100x50
Cap soldável 1" 1/2 p/ esgoto

Un

3

27

Cap soldável 1" 1/4 p/ esgoto

Un

3

25

Valor
unit

Valor
total
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Cap soldável 100mm p/ esgoto
Un
8

29

Cap soldável 200mm p/ esgoto

Un

3

30

Cap soldável 20mm p/ água

Un

13

31

Cap soldável 32mm p/ água

Un

8

32

Cap soldável 40mm p/ água

Un

8

33

Cap soldável 50mm p/ água

Un

4

34

Cap soldável 75mm p/ esgoto

Un

3

35

Curva pvc 20mm soldável

Un

8

36

Engate branco 40cm 1185

Un

30

37

Engate flexível 60 cm

Un

10

38

Engate para água 30cm

Un

5

39

Engate para descarga externa de banheiro

Un

10

40

Fita dupla face

Un

10

41

Fita veda rosca 20m

Un

15

42

Fita veda rosca 25mmun 30

Un

20

43

Flange 40mm soldável

Un

10

44

Flange pvc rígido 20mm

Un

10

45

Flange pvc rígido 25mm

Un

10

46

Flange pvc rígido 32mm

Un

10

47

Grelha para ralo 10mm simples

Un

10

48

Joelho pvc 100mm 90°

Un

30

49

Joelho pvc 150mm 90°

Un

15

50

Joelho pvc 40mm 90°

Un

50

51

Joelho pvc 50mm 90°

Un

15

52

Joelho pvc 75mm 90°

Un

8

53

Joelho pvc esg reduzido 200 x 100

Un

10

54

Joelho pvc esg reduzido 250 x 100

Un

10

55

Joelho pvc esg reduzido 300 x 100

Un

10

56

Joelho pvc rígido 20mm 90°

Un

150

57

Joelho pvc rígido 20x1/2”

Un

15

58

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

Un

20

59

Joelho pvc rígido 25mm 90°

Un

20

60

Joelho pvc rígido 25x1/2”

Un

15

61

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

Un

10

62

Joelho pvc rígido 32mm 90°

Un

20

63

Joelho pvc soldável 25mm

Un

10

64

Luva 32mm lisa p/ água

Un

15

65

Luva correr soldável 25mm

Un

10

66

Luva correr soldável 50mm

Un

10

67

Luva de pvc 1"1/4 p/ água

Un

3

68

Luva em pvc rígido diam 1"1/2 p/ água

Un

5

24
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Luva em pvc rígido diam 1/2" p/ água
Un
3

70

Luva em pvc rígido diam 20mm

Un

8

71

Luva pvc 1/2" lisa

Un

5

72

Un

5

Un

3

74

Luva pvc 3/4" lisa
Luva pvc rígido diam 75mm c/red. p/
50mm
Luva pvc rígido diam 75mm p/ esgoto

Un

3

75

Luva pvc soldável 25mm

Un

10

76

Luva sold LR azul 25 - 3/4

Un

8

77

Luva sold20mm

Un

15

78

Luva sold32mm

Un

8

79

Luva sold50mm

Un

8

80

Mangueira de pvc transparente c/ 10 m
engate

Un

15

81

Plug rosc. de 1/2 pol.

Un

10

82

Un

15

Un

3

Un

6

85

Plug rosc. de 3/4 pol.
Prolongador para torneira de plast 1/2
8cm
Prolongador para torneira metálico 1/2
8cm
Ralo plástico p/ pia

Un

5

86

Ralo saída central

Un

10

87

Ralo saída lateral

Un

10

88

Redução lisa pvc p/esgoto 100x50 mm

Un

10

89

Redução lisa pvc p/esgoto 100x75 mm

Un

10

90

Redução lisa pvc p/esgoto 150x100 mm

Un

10

91

Redução lisa pvc p/esgoto 200x100 mm

Un

10

92

Redução lisa pvc p/esgoto 200x150 mm

Un

10

93

Redução lisa pvc p/esgoto 300x100 mm

Un

10

94

Redução lisa pvc p/esgoto 40x75 mm

Un

10

95

Redução lisa pvc p/esgoto 50x40 mm

Un

10

96

Redução p/ água 60x 40mm

Un

3

97

Redução sold 25 x 20

Un

15

98

Redução sold 32 x 20

Un

8

99

Redução sold 40 x 32

Un

8

100

Registro em metal c/ gaveta p/ água dn
1/2"

Un

8

101

Registro em metal c/ gaveta p/ água dn
50mm

Un

8

102

Registro em metal c/ gaveta p/ água dn
60mm

Un

15

103

Registro esfera 40mmsold

Un

5

104

Registro esfera 50mmsold

Un

5

105

Registro gaveta ¾ dn 20

Un

5

106

Registro pressão metal 20mm

Un

5

73

83
84
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Registro pvc liso de 20 polegadas un.30
Un
5

108

Registro tipo esfera pvc 1/2" água

Un

5

109

Registro tipo esfera pvc 20mm

Un

15

110

Registro tipo esfera pvc 25mm

Un

3

111

Registro tipo esfera pvc 32mm

Un

8

112

Registro tipo esfera pvc 40mm

Un

10

113

Registro tipo esfera pvc 50mm

Un

3

114

Registro tipo esfera pvc 60mm

Un

3

115

Regulador de Gás grande c/ mangueira

Un

8

116

Reparo completo para registro

Un

8

117

Reparo para torneira

Un

10

118

Saída cromada para vaso

Un

10

119

Salva registro

Un

10

120

Sifão cromado duplo

Un

3

121

Sifão cromado simples

Un

5

122

Sifão tipo garganta duplo

Un

10

123

Sifão tipo garganta simples

Un

30

124

T pvc 20mm um 50

Un

10

125

T pvc 25mm soldável un 50

Un

10

126

Tampa p/ válvula de pia/ lav.

Un

10

127

Tampão 1.1/2" p/ esgoto

Un

5

128

Tampão 1.1/4" p/ esgoto

Un

5

129

Tampão 100mm p/ esgoto

Un

5

130

Tampão 32mm p/ água

Un

5

131

Tampão 50mm p/ água

Un

8

132

Tampão 75mm p/ esgoto

Un

5

133

Tampão cap. De 100 um 30

Un

5

134

Tarracha de rosca 32mm um 10

Un

3

135

Tarracha de rosca 50mm um 10

Un

3

136

Tê em pvc de 3/4" liso

Un

5

137

Tê em pvc de 3/4" x 1/2" liso

Un

5

138

Tê em pvc de 3/4" x 1/2" misto

Un

3

Un

10

Un

10

Un

10

142

Tê em pvc ocre reduz. 200 x 100 p/
esgoto
Tê em pvc ocre reduz. 250 x 100 p/
esgoto
Tê em pvc ocre reduz. 300 x 100 p/
esgoto
Tê em pvc rígido dn 1/2" misto p/ água

Un

10

143

Tê esgoto 40mm

Un

10

144

Un

10

Un

5

146

Tê liso em pvc rígido dn 1/2" p/ água
Tê liso em pvc rígido dn 100mm p/
esgoto
Tê liso em pvc rígido dn 75mm p/ esgoto

Un

5

147

Têpvc rígido 20mm

Un

30

139
140
141

145

26
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Têpvc rígido 25mm
Un
20

149

Têpvc rígido 32mm

Un

15

150

Têpvc100mm

Un

15

151

Têpvc40mm

Un

10

152

Têpvc50mm

Un

10

153

Têpvc75mm

Un

3

154

Tubo de descarga para sobrepor curto

Un

10

155

Tubo de ligação cromado flexível

Un

3

156

Tubo de ligação cromado p/ bacia

Un

3

157

Tubo pvc 100mm – 6m esgoto primário

Un

40

158

Tubo pvc 150mm - 6m esgoto primário

Un

15

159

Tubo pvc 200mm - 6m esgoto primário

Un

10

160

Tubo pvc 250mm - 6m esgoto primário

Un

10

161

Tubo pvc 300mm - 6m esgoto primário

Un

10

162

Tubo pvc 40mm – 6m esgoto primário

Un

10

163

Tubo pvc 50mm – 6m esgoto primário

Un

10

164

Tubo pvc 75mm – 6m esgoto primário

Un

10

165

Tubo pvc ocre coletor esg. DN 100mm

Un

20

166

Tubo pvc ocre coletor esg. DN 150mm

Un

10

167

Tubo pvc ocre coletor esg. DN 200mm

Un

10

168

Tubo pvc ocre coletor esg. DN 250mm

Un

10

169

Tubo pvc ocre coletor esg. DN 300mm

Un

10

170

Tubo pvc rígido 20mm – 6m

Un

70

171

Tubo pvc rígido 25mm – 6m

Un

15

172

Tubo pvc rígido 32mm – 6m

Un

8

173

Tubo pvc rígido 40mm – 6m

Un

8

174

Tubo pvc rígido 50mm – 6m

Un

10

175

Tubo pvc rígido 60mm – 6m

Un

3

176

Válvula americ 3.1/2x1.1/2

Un

5

177

Válvula de descarga cromada 1.1/12"

Un

3

178

Válvula de escoamento cromada com
ladrão

Un

5

179

Válvula de retenção

Un

5

180

Válvula de sucção

Un

8

181

Válvula p/ lavatório 7/8

Un

10

182

Válvula p/ pia universal

Un

20

183

Veda rosca líquido 17g

Un

10

Lote 3 - (Pequenas reformas)
Item

Discrição do Item

Unid.

Qtde

1

Abracadeira nylon

Un

500

2

Abraçadeira tipo U metálica

Un

50

Valor
unit

Valor
total

27
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Alambrado
m²
500

4

Arame farpado 100 m

RL

10

5

Arame galvanizado liso 12

kg

10

6

Arame galvanizado liso 14

kg

10

7

Arame galvanizado liso 16

kg

10

8

Arame galvanizado liso 18

kg

20

9

Arame liso

kg

5

10

Arame p/ solda 1,59 fino

kg

4

11

Arame recozido

kg

20

12

Arco de serra 13 polegadas

Un

8

13

Areia Barranco

m³

80

14

Areia lavada

m³

150

15

Areia lavada "tipo praia"
Argamassa 20kg. Extrema (ac-1)
interna

m³

35

Un

100

16
17

Argamassa cimentcola 20kg. Extrema
(ac-2) piso sobre piso

Un

50

18

Arruela ¼ lisa zincasa

Un

5

19

Assento para vaso sanitário polipropileno

Un

20

20

Assento para vaso sanitário polipropileno almofadado

Un

15

21

Bacia Sanitária louça branca

Un

15

22

Bacia Sanitária louça branca com
descarga acoplada

Un

10

23

Bacia Sanitária louça p/ deficiente

Un

8

24

Balde Plástico amarelo 12l

Un

5

25

Balde plástico para concreto

Un

10

26

Barra de apoio em "L" em aço inox
AISI 304, dn 38mm de 70x70cm

Par

3

27

Barra de apoio reta em aço inox AISI
304, dn 38mm de 60cm

Par

4

28

Barrote madeira mista 70x70mm 3mt

Un

5

29

Betume sc 20kg

Un

3

30

Bloco cerâmica 19x19

Un

12000

31

Bombona plástica c/ tampa de rosca
200l

Un

1

32

Brita nº 00

m³

50

33

Brita nº 01

m³

30

34

Brita nº 02

m³

15

35

Broca chata

Un

5

36

Broca de aço

Un

5

37

Broca nº 05mm

Un

5

38

Broca nº 08mm

Un

5

39

Broca nº 10mm

Un

5

28
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Broca nº 6mm p/ parede
Un
5

41

Bucha de nylon nº 04

Un

42

Bucha de nylon nº 06

Un

40

43

Bucha de nylon nº 08

Un

100

44

Bucha de nylon nº 10

Un

55

45

Cadeado 35mm

Un

15

46

Cadeado 45mm

Un

10

47

Cadeado 60mm

Un

8

48

Cadeado de 20mm

Un

10

49

Cadeado de 30mm

Un

10

50

Cadeado de 40mm

Un

10

51

Cadeado de 50mm

Un

5

52

Caixa para massa

Un

3

53

Canto de forro externo

Un

100

54

Canto de forro interno

Un

100

55

Capacete de segurança

Un

10

56

Chapa galvanizada 0,50 30x50

Un

15

57

Chapa galvanizada 0,50 40x50

Un

15

58

Chave ajustável satã 8

Un

3

59

Chave de rebite 10,5 pol com 4 pontas

Un

3

60

Chave de teste 100v a 300v

Un

3

61

Chave fina (b) 3/8x7/16

Un

3

62

Chave praio n° 14

Un

3

63

Chuveiro comum

Un

10

64

Chuveiro elétrico 127v

Un

10

65

Chuveiro elétrico 220v pot. 5.400w

Un

3

66

Cimento 50kgcpii - 32

Un

1000

67

Cimento branco 1kg

Un

30

68

Cobogo

Un

50

69

Cola branca extra 500g

Un

3

70

Cola de contato adesivo 750g

Un

15

71

Cola massa 100gr 2 horas

Un

5

72

Cola para madeira 500gr

Un

3

73

Colher de pedreiro de 9 polegadas

Un

5

74

Coluna de ferro 3/8 com 6m

Un

20

75

Coluna de ferro 5/16 6m

Un

30

76

Coluna p/ lavatório branco

Un

8

77

Cone sinalização pvc 75 cm

Un

5

78

Corda de seda nº 10mm

m

150

79

Corda trançada sisal

Un

8

80

Cordão barbante 600g
Corrente finíssima 5/32 29x15mm
extgalv

Un

5

Un

15

81

10

29
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Corrente soldada 8mm
Un
8
Dispensador de papel higiênico em
rolo, cor branco
Dispensador p/ papel toalha em
plástico ABS
Divisória removível completa (porta,
perfis em aço, fechadura tubular,
dobradiças, parafusos e buchas)
Dobradiça galvon 2.1/2 c/02 para
janela
Dobradiça galvonizada com 03 unid
para porta

Un

3

Un

5

m²

30

Un

15

Un

40

88

Ducha higiene. c/regist.flex.

Un

5

89

Escada de alumínio 6 degraus

Un

2

90

Esquadro

Un

2

91

Estilete

Un

4

92

Eucatex liso pequena 125x245

Un

5

93

Fechadura Colonial

Un

15

94

Fechadura externa

Un

15

95

Fechadura inox interna

Un

5

96

Fechadura porta de correr

Un

5

97

Fechadura porta rolar simples

Un

8

98

Fechadura sobrepor p/ portão
Ferro vergalhão 10.0mm barra 12m
(3/8”)
Ferro vergalhão 12.0mm barra 12m
(1/2”)
Ferro vergalhão 4.2mm barra 12m
(3/16”)
Ferro vergalhão 6.3mm barra 12m
(1/4”)
Ferro vergalhão 8.0mm barra 12m
(5/16”)

Un

20

Barra

30

Barra

50

Barra

15

Barra

10

Barra

50

99
100
101
102
103
104

Ferrolho galv chato

Un

20

105

Ferrolho galv roliço

Un

20

106

Forro pvc 200x08 branco

m²

500

107

Gancho com bucha 10 zincado

Un

80

108

Gesso

kg

100

109

Impermeabilizante galão 3,6l

Un

20

110

Jogo de chave de boca 17 pç 8 a 44mm

Un

2

111

Jogo de chave de fenda 22 pç

Un

3

112

Junta de dilatação branca 8 x 3,5mm

m

500

113

Lajota cerâmica

Un

150

114

Lajota EPS (isopor)

Un

150

115

Lanterna recarregável pequena

Un

5

116

Lavanderia 2 bacias fibra

Un

5

117

Lavatório 46 x 35cm c/ coluna
suspensa, branco

Un

5

30
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118

Lavatório cerâmica 1 cuba

Un

10

119

Lavatório plástico simples

Un

15

120

Linha para pedreiro

Un

8

121

Lixas d”agua

Un

25

122

Lona preta 04x100 036kg
Malha Pop Leve Gerdau 20x20cm,
ferro 3,4mm, painel 2x3m com aço
CA-60

m

120

Un

100

123
124

Manta de vedação 10cm

m

40

125

Manta de vedação 20cm

m

200

126

Manta de vedação 30cm

m

200

127

Manta de vedação 90cm

m

40

128

Nível

Un

2

129

Parafuso 7/23 x 2.3/8

Par

25

130

Parafuso francês 1/2x5

Un

5

131

Parafuso francês 5/16x4 zincado

Un

40

132

Parafuso maquina 16x200mmc/ porca

Un

10

133

Parafuso nº 10

Un

20

134

Parafuso nº 6

Un

40

135

Parafuso nº 8

Un

100

136

Parafuso para fixar louças cj c/2

Un

2

137

Parafuso para vaso sanitário

Un

40

138

Parafuso sextavado 1/2x4

Un

160

139

Parafusos para madeira

Un

10

140

Pedra mármore p/solera

m²

50

141

Peneira feijão nº 55 um 20

Un

5

142

Pia de cozinha 1.0m fibra

Un

5

143

Pia inox esc120cm

Un

4

144

Pia sintética std 120x50

Un

5

145

Piso 47X47

m²

150

146

Piso 57x57

m²

200

147

Piso emborrachado 50x50cm

m²

100

148

Pistola aplicador para silicone

m

5

149

Placa de gesso 60x60cm

Un

100

150

Porta cadeado 5 polegadas

Un

5

151

Prego 1.1/2x15 sc

kg

20

152

Prego 12.6/10

kg

20

153

Prego 2 ½ polegada x10

kg

25

154

Prego 3 polegadas x 9

kg

20

155

Prego telheiro retro.18x30 20x1/2kg

kg

10

156

Puxador colonial

Un

3

157

Rebite 416

Un

20

158

Rejunte flex

kg

40

31
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Revestimento cerâmico 32x47
m²
120

160

Revestimento cerâmico 32x57

m²

100

161

Rodaforro colonial tala 6m

Un

120

162

Saboneteira spray em plástico ABS

Un

5

163

Serra

Un

20

164

Sisal

kg

15

165

Solda cáustica

Un

3

166

Tanque de louça branco cantos
arredondados, com estrias profundas;
535mm de larg. e 510mm de comp,
coluna suspensa

Un

1

167

Tela rede em nylon

m²

30

168

Telha acrílica 1 onda un 50

Un

20

169

Telha colonial cumieira/capote

Un

50

170

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

Un

40

171

Telha de Zinco 4,0 x1,0m

Un

80

172

Telha de Zinco 6,0x1,0m

Un

80

173

Telha marombada comum

Un

400

174

Telha plana colonial
Telha PVC colonial cerâmica
2,30x0,88m

Un

100

Un

80

176

Telha tropical 1,83m x 1,10m x 5mm

Un

200

177

Telha tropical 2,44m x 1,10m x 5mm

Un

300

178

Torneira 1/2c c/r color

Un

5

179

Torneira de mesa com fechamento
automático com temporizador,
cromada

Un

5

180

Torneira de parede cromada bica alta

Un

4

181

Torneira de parede p/ uso geral c/
arejador

Un

5

182

Torneira p/ jardim ¾

Un

5

183

Torneira p/litro

Un

4

184

Torneira para lavatório metal 20mm

Un

10

185

Torneira pia metal ½

Un

10

186

Torneira plas pia 18cm

Un

15

187

Treliça 12 m

Un

10

188

Trena de fibra de vidro 10mts

Un

5

189

Trena de fibra de vidro 30mts

Un

3

190

Trena soneca 5 mts

Un

5

175

Lote 4 - (Limpeza Pública/ Ferramentas Diversas)
Item

Discrição do Item

Unid.

Qtde

Valor
unit

Valor
total
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Ancinho c/ cabo de madeira
Un
5

2

Ancinho curvo 12 dentes com cabo de
madeira 120 cm

3

Banco em madeira p/ limpeza de ruas

Un

8

4

Bota de borracha cano curto n° 34 a 44

Par

15

5

Bota de borracha cano longo n° 34 a 44

Par

20

6

Bota de borracha cano médio n° 34 a 44

Par

30

7

Bota de couro para operários n° 34 a 44

Par

80

8

Bota sete léguas branca borracha n° 34 a 44

Par

8

Un

3

9

Bota sete léguas preta borracha n° 34 a 44

Par

8

10

Camara p/ pneu de carro de mão

Un

15

11

Capa de chuva pvc manga longa

Un

15

12

Carrinho de mão construção pneu com
câmara

Un

10

13

Carrinho de mão em aço c/pneu maciço

Un

8

14

Chave de combinação p/ roçadeira

Un

4

15

Cupinicida100ml

Un

10

16

Desinfetante mata bicheira 5l

Un

5

17

Escova de aço retangular com base de
madeira

Un

4

18

Estopa 200g

Un

15

19

Formicida granulado

Un

10

20

Herbicida Glifosato, mata mato, balde c/ 20l

Un

10

21

Inseticida mata mosca, mosquito

Un

3

22

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

Un

3

23

Inseticida para cupim embalagem 5 Lts (
tipo Jimo Cupim)

Un

5

24

Luva de borracha áspera 36cm

Par

20

25

Luva de malha pigmentada

Par

80

26

Luva de pvc palma áspera

Par

30

27

Luva de pvc palma lisa

Par

30

28

Luva de raspa com forro

Par

8

29

Luva latex

Par

40

30

Luva mucambo forro

Par

30

31

Luva para roçador

Par

4

32

Pneu p/ carrinho de mão

Un

20

33

Pulverizador 20 lt

Un

3

34

Saco plástico p/ lixo c/ 10 unid.

Un

15

35

Vassoura grande de piaçava p/ ruas

Un

80

36

Vassoura p/ grama – (metal) um 10

Un

6

37

Alavanca redonda lisa 1" 1.80m

Un

8

38

Alicate pressão 10"

Un

4

39

Alicate profissional

Un

5

33
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Alicate universal 8 polegadas
Un
5

41

Anéis p/ roçadeira

Un

42

Cabeçote de nylon p/ roçadeira

Un

3

43

Cabo para enxada 1,50m

Un

12

44

Cabo para machado 90 cm

Un

8

45

Cabo para pá

Un

10

46

Capacete p/ roçador

Un

2

47

Carretel nylon para roçadeira

Un

3

48

Cavadeira articulada s/ cabo

Un

6

49

Cavadeira reta s/ cabo

Un

10

50

Cilindro p/ roçadeira

Un

3

51

Dente corrente

Un

30

52

Desempenadeira de aço

Un

5

53

Desempenadeira dentada

Un

5

54

Desempenadeira para madeira 14x27cm

Un

5

55

Disco de corte diamantado

Un

25

56

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

Un

10

57

Disco p/ maquita corte de cerâmica

Un

10

58

Disco p/ maquita corte de madeira

Un

10

59

Enxada estreita

Un

10

60

Enxada para argamassa

Un

5

61

Enxada para capinar s/ cabo

Un

15

62

Esticador cordoalha

Un

10

63

Facão 12 polegadas

Un

8

64

Facão 15 polegadas

Un

8

65

Facão 20 polegadas

Un

10

66

Filtro de ar

Un

2

67

Filtro de gasolina

Un

2

68

Foice roçadeira

Un

5

69

Formão de 1 pol.

Un

5

70

Formão de 1.1/2 pol.

Un

5

71

Formão de 3 pol.

Un

4

72

Jogo de palheta

Un

3

73

Lamina 3 pontas para roçadeira

Un

5

74

Lâmina para cortador de grama com faixa
de corte de 48cm

Un

4

75

Lima p/ enxada

Un

5

76

Lima p/ roçadeira

Un

3

77

Lima p/ serrote

Un

5

78

Machado 4 libras

Un

2

79

Marreta oitavada de 10kg

Un

1

80

Marreta oitavada de 1kg

Un

2

4

34
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Marreta oitavada de 2kg
Un
2

82

Marreta oitavada de 3kg

Un

2

83

Marreta oitavada de 5kg

Un

1

84

Martelo de unha profissional 27mm

Un

4

85

Martelo p/ calçamento

Un

4

86

Martelo polido 23mm

Un

4

87

Nylon para roçadeira

m

160

88

Óleo Still

L

10

89

Pá de bico s/ cabo nº 4

Un

30

90

Pé de cabra 60 cm

Un

4

91

Perneira p/ roçador

Par

3

92

Picareta duas pontas em aço 6 libras

Un

5

93

Pistão p/ roçadeira

Un

2

94

Podão 35mm

Un

3

95

Ponteiro de aço SDS

Un

4

96

Prato giratório p/ roçadeira

Un

2

97

Protetor facial abafador tipo fone para
roçador

Par

1

98

Sabre

Un

3

99

Sarrafo de alumínio

Un

5

100

Serra copo kit com 11 peças

Un

3

101

Serra para ferro

Un

5

102

Serrote profissional de 24 polegadas

Un

5

103

Talhadeira ¾ x12 un 80

Un

5

104

Torquesa de aço 12 pol

Un

3

Lote 5 - (Pré-moldados)
Item

Discrição do Item

Unid.

Qtde

1

Anel de concreto 0,80x0,36h CA

Un

10

2

Anel de concreto 1,00x0,36h CA

Un

10

3

Bloco de encaixe (30x20x9)

Un

50

4

Bloco de encaixe (40x20x12)

Un

100

5

Bloco de encosta (40x20x15)

Un

500

6

Canaleta

Un

300

7

Estaca de concreto 2,20x0,10x 0,10m

Un

50

8

Meios-fio 1,00x0,30x0,10m

Un

400

9

Paralelepípedo

Un

20000

10

Tampa de bueiros (grelha) 0,60x0,30m

Un

15

11

Tampa de bueiros (grelha) 0,60x0,35m

Un

15

12

Tampa de bueiros (grelha) 0,60x0,45m

Un

15

13

Tampa de bueiros (grelha) 0,65x0,40m

Un

20

Valor
unit

Valor
total

35

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKQ5QZBBODEXQJMWQ0Y5OE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
26 de Outubro de 2022
70 - Ano XVIII - Nº 3467

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
14

Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: licitapma@outlook.com
CNPJ: 14147466/0001-29
Tampa de bueiros (grelha) 0,70x0,50m
Un
20

15

Tampa de bueiros (grelha) 0,90x0,30m

Un

20

16

Tampa de esgoto diam. 0,80 CA

Un

10

17

Tampa de esgoto diam. 1,00 CA

Un

10

18

Tubo de concreto (manilha) 0,20m PS

Un

300

19

Tubo de concreto (manilha) 0,30m PS

Un

100

20

Tubo de concreto (manilha) 0,40m PS

Un

50

21

Tubo de concreto (manilha) 0,60m PS

Un

50

22

Tubo de concreto (manilha) 0,80m PA-1

Un

30

23

Tubo de concreto (manilha) 1,00m PA-1

Un

30

24

Vigota treliçada 6m

Un

20

25

Vigota treliçada 4m

Un

20

26

Vigota treliçada 3,50m

Un

20

Lote 6 - (Pintura)
Item

Discrição do Item

Unid.

Qtde

1

Cal hidratado 10kg

Un

120

2

Corante líquido cores diversas peq.
50ml

Un

30

3

Espátula de aço polido 10 cm

Un

10

4

Extensor para rolo

Un

5

5

Lixa ferro n °100

Un

25

6

Lixa madeira n° 100

Un

40

7

Lixa parede nº 100

Un

50

8

Lixa parede nº 120

Un

50

9

Máscara descartável

Un

50

10

Massa acrílica 18l

Un

10

11

Massa acrílica saco de 20kg

Un

25

12

Massa corrida 18l

Un

15

13

Massa corrida saco 20kg

Un

30

14

Massa plástica c/ catal 1 kg

Un

20

15

Massa rápida 900ml

Un

20

16

Óculos de proteção

Un

20

17

Pincel 1 ½

Un

10

18

Pincel 2 ½ polegada

Un

15

19

Pincel 3 polegadas

Un

15

20

Pincel 4 polegadas

Un

15

21

Resina acrílica à base de água 18l

Un

10

22

Rolo de lã 15cm

Un

15

Valor
unit

Valor
total
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23

Rolo de lã 9cm

Un

25

24

Rolo lã de carneiro+suporte18cm

Un

15

25

Rolo para pintura de lã 05cm
Rolo para pintura lã de carneiro
23cm

Un

10

Un

20

27

Seladora madeira galão 3,6lt

Un

10

28

Silicone inc 50g

Un

5

29

Solvente aguarraz 5l

GL

10

30

Thinner comum 5l

GL

15

Un

35

Un

20

26

31

32

Tinta acrílica semibrilho anti
manchas, sem cheiro, limpeza fácil,
18l
Tinta acrílica semibrilho anti
manchas, sem cheiro, limpeza fácil,
3,6l

33

Tinta demarcação, super resistente,
interior e exterior, maior resistência
ao tráfego, acrílica, para pista 18lt
amarela

Un

10

34

Tinta demarcação, super resistente,
interior e exterior, maior resistência
ao tráfego, acrílica, para pista 18lt
preta

Un

10

35

Tinta esmalte sintético seca rápido,
baixo odor, para parede, madeira e
metais acetinado gl 3,6lt

Un

20

36

Tinta esmalte sintético seca rápido,
baixo odor, para parede, madeira e
metais acetinado gl 0,255l

Un

3

37

Tinta esmalte sintético seca rápido,
baixo odor, para parede, madeira e
metais acetinado gl 0,9l

Un

15

38

Tinta latéx 0,9l

Un

8

39

Tinta pisos 18l, super resistente,
acrílico fosco, piso e cimentados

Un

20

40

Tinta pva galão fosco aveludado
3,6ml exterior

Un

15

41

Tinta pva galão fosco aveludado
3,6ml interior

Un

10

42

Tinta pva fosco aveludado lata 18lt
exterior

Un

25

43

Tinta pva fosco aveludado lata 18lt
interior

Un

15

44

Tinta pva rende muito18kg acrílica
interiores e exteriores

Un

15

45

Tinta spray 350ml

Un

15

46

Trincha ¾

Un

10

47

Trincha 1. 1/2

Un

10

37
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48

Trincha 500 ½

Un

5

49

Trincha brocha grande

Un

15

50

Trincha de 5

Un

5

51

Verniz 3,6l

Un

10

52

Xadrez 500gr.

Un

3

53

Zarcao laranja 3,6l

Un

10

Lote 7 - (Madeira e esquadrias)
Item

Discrição do Item

Unid.

Qtde

1

Caibro 6x4 cm

m

500

2

Compensado 2,20x1,60mx04mm

FL

10

3

Compensado 2,20x1,60mx10mm

FL

10

4

Compensado 2,20x1,60mx15mm

FL

15

5

Escada de abrir de madeira 2,20 m

Un

1

6

Escada de abrir de madeira 2,50 m

Un

1

7

Escada de abrir de madeira 3,00 m

Un

1

8

Escada de abrir de madeira 3,50 m

Un

1

9

Escada de abrir de madeira 4,00 m

Un

1

10

Eucalipto tratado 0,12 diâmetro x
10m de altura

Un

30

11

Eucalipto tratado 0,20 diâmetro x
8m de altura

Un

20

12

Janela alumínio completa 100x100cm

Un

5

Un

5

Un

5

Un

5

13
14
15

Janela alumínio completa –
120x100cm
Janela madeira almofada –
100x90cm
Janela madeira almofada –
110x100cm

16

Madeirit 2,20x1,10mx10mm

Un

10

17

Madeirit 2,20x1,10mx15mm

Un

10

18

Peça de madeira mista 10 x 6 cm c/
3m

Un

10

19

Peça de madeira mista 12 x 6 cm c/
3m

Un

10

20

Peça de madeira mista 15 x 6 cm c/
3m

Un

10

21

Peça de madeira mista 7 x 10 cm c/
6m

Un

15

22

Peça de madeira mista 7 x 12 cm c/
6m

Un

90

23

Peça de madeira mista 7 x 15 cm c/
6m

Un

20

24

Peça de madeira mista 7 x 7 cm c/
6m

Un

15

Valor
unit

Valor
total
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Porta de madeira almofada
Un
10
completa -70x210cm

26

Porta de madeira almofada
completa -80x210cm

Un

10

27

Porta madeira lisa completa –
60x210cm

Un

15

28

Porta madeira lisa completa –
70x210cm

Un

15

29

Porta madeira lisa completa –
80x210cm

Un

15

30

Porta safonada 0,70 x 2,10

Un

8

31

Ripão 0,70 x 0,40cm x 3m

Un

600

32

Ripas 5x2 cm

m

150

33

Tábua de pinus

m

20

34

Tábua p/ Taípa
Vitrô alumínio completa –
80x80cm

m

100

Un

5

35

Lote 8 - (Serralheria)
Item

Discrição do Item

Unid.

Qtde

1

Barra chata 1 x 3/16

Un

20

2

Bica de aluminio 50 cm

Un

80

3

Cabo de aço

m

200

4

Chapa galvanizada 0,50 30x50

Un

20

5

Chapa galvanizada 0,50 40x50

Un

20

6

Chapa galvanizada 2x1

Un

15

7

Chapa lambril 2x1

Un

15

8

Chapa preta 20 fina
(2000x1000x1,20mm)

Un

15

9

Disco de corte 5/8x12

Un

30

10

Eletrodo 2.5 m²

Un

300

11

Eletrodo 3.5 m²

Un

200

12

Galvanitex Solventex 540 3600 ml

Un

5

13

Gonzo

Par

15

14

Metalon 20 x 20 0.95 6m

Un

50

15

Metalon 20 x 30 0.95 6m

Un

50

16

Metalon 50 x 30 1.00 6m

Un

50

17

Parafuso auto brocante sextavado
para telha de 4 m

Un

500

18

Parafuso auto brocante sextavado
para telha de 6 m

Un

500

Valor
unit

Valor
total
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Parafuso sext. Flangeado ponta
Un
300
broca

20

Perfil enrijecido 7,5x4x0,15cm 2mm - 6 metros

21
22

Un

20

Portão metalon 20 x 30

m²

20

Primertex solventex 550 3600 ml

Un

10

23

Tela moeda

m²

30

24

Tubo galvanizado 1.1/2 pol x 6m

Un

25

25

Tubo galvanizado 1.1/4 pol x 6m

Un

20

26

Tubo galvanizado 2 pol x 2m²

Un

30

27

Tubo galvanizado 2.1/2 pol x 1.5m²

Un

10

28

Tubo galvanizado de 3 pol 6 m

Un

10

29

Tubo galvanizado de 4 pol 6m

Un

10

30

Vergalhão liso 6m² 3/8

Un

15

31

Viga U2 simples 6 metros

Un

20

32

Viga U3 enrijecida 6 metros

Un

35

33

Viga U5 enrijecida 6 metros

Un

20

Lote 9 - (Jardinagem)
Item

Discrição do Item

Unid.

Qtde

1

Alicate para jardim 20x4cm com alças
revestidas de borracha e fechamento lateral
com corte reto

Un

3

2

Carrinho de mão para jardinagem

Un

3

Un

3

Un

3

3
5

Conjunto para irrigação com engate e
esguicho
Cultivador para jardinagem 3 pontas com
cabo13 cm

6

Enxada para capinar c/ cabo 150cm

Un

3

7

Esguicho para mangueira de jardim com
adaptador

Un

10

8

Gadanho p/ jardinagem de aço, 14 dentes,
com cabo

Un

3

9

Grama

m²

150

10

Grama sintética

m²

80

11

Mangueira megaforte amarela 30 m

Un

5

12

Pá para jardinagem

Un

3

13

Pistola plástica para irrigação

Un

4

14

Regador

Un

2

15

Sacho coração com cabo de madeira 43cm

Un

3

16

Tesoura p/ poda 6,5 un 10

Un

2

17

Trower (colher de pedreiro pequena
p/jardinagem)

Un

3

Valor
unit

Valor
total
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Lote 10- (Equipamentos permanentes)
Item

Discrição do Item

Unid.

Qtde

1

Betoneira 400 litros 2CV/220V
chapa de aço 2.66mm com kit de
segurança

Un

1

2

Compressor de ar direto bivolt

Un

2

3

Cortador de grama a gasolina
potência 1800 - 2500 w com faixa de
corte 48cm

Un

1

4

Escada elevada (7m)

Un

1

5

Furadeira de impacto, potência
minima de 500w, 110 volt

Un

2

6

Lavadora de alta pressão 1800w
110v

Un

1

7

Máquina de solda 140A

Un

2

8

Martelete demolidor 5,4kg 900w

Un

1

9

Motoserra MS 382

Un

1

10

Pistola pulverizadora elétrica para
pintura 280w - W550 WBR

Un

1

11

Placa Vibratória elétrica para
compactação de solos em geral:
brita, areia, cascalho, bases, etc.
Motor 55 HP, força centrífuga 1750
kgf

Un

1

12

Plaina Elétrica 2,6mm 710w 220v

Un

2

13

Polidora Grand High Speed 1900
rpm para polimento e manutenção
em pisos de alta resistência: granilite,
mármore e granito.

Un

1

14

Riscadeira profissional de piso 120 x
20,4cm

Un

2

15

Roçadeira à gasolina lateral FS 300

Un

2

16

Serra Circular para madeira 150mm
1500w 110v

Un

2

17

Serra Mármore circular 1300w, 110v

Un

2

Valor unit

Valor total

5. FUNDAMENTO LEGAL
O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais n 8.666 de 21.06.1993, Lei
Federal nº 10520, de 17.07.2002, e Dec. Municipal 268/2017 de 27 de dezembro de 2017, com suas alterações e todas as demais
normas e legislação vigentes e aplicáveis ao presente termo.
6. DEVERES E DISCIPLNA EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA
6.1. - Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
Responsabilizar-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo fornecimento da documentação
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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;
7. DEVERES DO CONTRATANTE
7.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel execução do contrato; Solicitar o
reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;
Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas;
Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da CONTRATADA; Acompanhar e
fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666/1993;
Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata correção, sob pena de
aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela
Prefeitura Municipal de Almadina.
Comunicar à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do contrato.
7.2. PREÇOS
Os preços ofertados deverão ser na condição de preço à vista para pagamento, mediante apresentação de nota-fiscal/ fatura, após
certificação da nota fiscal/fatura acompanhada de todas as certidões exigidas. Todos os preços deverão ser apresentados em moeda
corrente do país, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados necessários pela proponente e todas as incidências que
sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e outros;
8. DA FISCALIZAÇÃO
8.1 - A fiscalização do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatório, ficará a cargo da Secretaria de Administração através
de servidor designado pelo Secretário de Administração 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.
8.2 – O Fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação em registro próprio, determinando o que for
necessária à regularização das faltas ou inconsistências observadas, nos moldes do Termo de Referencia/ Pregão/ Contrato.
8.3 – A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração Pública e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer irregularidade.
8.4 – Na planilha da despesa de que trata o objeto TR/Contrato, constarão os produtos fornecidos, e será o mesmo base para
conferencia do Fiscal do Contrato, que confrontará suas informações com as autorizações de fornecimento.
9. CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
9.1. O custo estimado da contratação, o valor máximo global estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que compõem
o preço dos serviços licitados.
10. DA VALIDADE DOS MATERIAIS:
Os materiais deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 03 (três) meses, contados a partir da data de entrega.
11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
11.1. O prazo de vigência do contrato será período de o qual deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses.

MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017-2022
ABERTURA: --------

HORÁRIO: ----- ( ---- )

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ.:

TELEFONE:

ENDEREÇO:

CIDADE:

Item
1

Especificação do ITEM

UF:

Und.

Quant.

Valor Un
(R$)

Valor
Total
(R$)

XXX

VALOR TOTAL R$ XXXXXXXX (XXXXXXXX)

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 estenderse-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
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALMADINA
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ... /2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO,
O MUNICÍPIO DE ALMADINA-BAHIA, E DE
OUTRO, A EMPRESA....................................
Pelo presente instrumento, de um lado o 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 de outro lado a empresa

, Pessoa

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

,

localizada

no endereço

,

CEP:

,

telefone

nº

, adiante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG n°
Secretaria de Segurança Pública do Estado
, Estado

e do CPF/MF

, residente

,

e-mail:

, na qualidade de
, expedida pela
, nº

, cidade

, resolvem celebrar o presente CONTRATO, de acordo com o Processo de Licitação na

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017-2022, que se regerá pelas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
DE ALMADINA -BA, CONFORME ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações e

condições constantes no Edital a que este Contrato se vincula e seus anexos.
§ 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 cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme a Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1

O Valor Global do presente contrato é de R$ XXXXXXX(XXXXXXXXXXX).

3.2

Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA 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.
3.3
O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta corrente,
em até 30(trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a entrega
definitiva do objeto contratado.
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3.4

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.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, DA VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

4.1

O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, desde que haja autorização formal da autoridade.
4.2
A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso IV da Lei nº 8.666, de 1993.
4.3
A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, será promovida mediante celebração de
termo aditivo.
4.3 A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria Requisitante, através da
Portaria .
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.11

A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante,

encarregada de acompanhar a entrega, prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas,
inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado pelo responsável da Contratante

6.12

Cumprir as demais disposições contidas neste termo de referência.

6.13

Manter comunicação formal com a instituição por meio de endereço eletrônico, o qual deve ser verificado

diariamente e acusado o recebimento. Não o fazendo, no decurso de 5 (cinco) dias corridos, o seu silêncio será
reputado como comunicação/notificação recebida

6.14

Executar os serviços de acordo com os requisitos de quantidades, especificações técnicas, manuais de

operação (quando couber) e demais condições consignadas nas propostas técnicas e/ou de preços, de acordo com
Termo de Referência.

6.15

Executar os serviços impreterivelmente, nos prazos previstos, no local designado e conforme especificações

constantes no Termo de Referência;

6.16

Garantir que serviços executados estarão isentos de defeitos, devendo providenciar a correção ou a

substituição daqueles que apresentarem defeitos ou divergência com as especificações contratadas.
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6.17

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o serviço em que se verificarem

vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.

6.18

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

vencimento da execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

6.19

Responsabilizar-se perante a Administração e terceiros, por ações ou omissões de seus empregados,

prepostos e contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não implicando
corresponsabilidade da CONTRATANTE.

6.20

Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte e de pessoal,

necessários à adequada e regular entrega dos materiais/bens contratados, em plena conformidade com os termos e
especificações, inclusive prazos, horários e local de entrega, previstos neste Termo de Referência e anexos;

6.21

Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e

indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo de frete e entrega, inclusive seguro;

6.22

Assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da

execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal;

6.23

Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação correspondente, devendo comunicar à Administração, por escrito, qualquer normalidade de caráter urgente e
prestar esclarecimentos julgados necessários;

6.24

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,

até o limite legalmente permitido.

6.25

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo
determinado;

6.26

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
segurança e disciplina;

6.27

Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos

métodos executivos que fujam às especificações deste termo;

6.28

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.29

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas

contratuais e os termos de sua proposta;

6.30

Exercer o acompanhamento e a fiscalização, por servidor especialmente designado, anotando em

registro próprio as falhas detectadas e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
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6.31

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas
sejam as mais adequadas;

6.32

Pagar à Contratada o valor resultante da execução, no prazo e condições estabelecidas neste Termo

de Referência;

6.33

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que

couber, em conformidade com a legislação vigente;

6.34

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento do objeto do contrato;

6.35

Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do objeto e notificações
expedidas;

6.36

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 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;

iv.

Cometer fraude fiscal; ou

v.

Fizer declaração falsa.

6.2

Para os fins do subitem 6.1, iii, 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.

6.3

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 “6.1, i” a “6.1.v”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades:

a)

Advertência;

b)

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal

de Almadina, por prazo não superior a dois anos;

c)

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
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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 de Impedimento de
licitar e contratar com o Município de Almadina , 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;

d)

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.

e)

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.

f)

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.

g)

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).

h)

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.

i)

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.

j)

O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de

inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.

l)

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

qualquer das situações previstas na tabela 2 do item a seguir:

m)

Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a

graduação estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1
CORRESPONDÊNCIA
GRAU DA INFRAÇÃO

% do valor total do
Contrato

1

1%

2

2%

3

3%
Tabela 2

Item

Descrição

Grau

Incidência
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1

2

4

5

Manter empregado sem qualificação para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de

serviço/fornecimento ou

substituição de material licitado por outro de qualidade
inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;

1

Por empregado e por
dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os
6

riscos de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou
consequências letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

7

8

9

10

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de
acesso de seus empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.

2

2

documentos necessários à comprovação do cumprimento dos

dia
Por

item

e

por

ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros
11

Por empregado e por

dia

demais encargos trabalhistas.
12

Entregar ou

entregar com atraso ou

incompleta a

documentação exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.

2

Por ocorrência e por
dia de atraso

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
13

solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas

Por ocorrência e por
2

suscitadas durante a análise da documentação exigida por

dia de atraso

força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos
14

seus empregados e de impor penalidades àqueles que se

2

ocorrência

negarem a usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não
15

previstos nesta tabela, após

reincidência

3

formalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

n)

Por empregado e por

Por

e

por

ite
m
ocorrência

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

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;

p)

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à

CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;

q)

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.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA COBRANÇA JUDICIAL
7.1 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.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I
- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
II - A CONTRATADA 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.
III
- O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte.
IV - 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.
V
- A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos
serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADO,
apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
VI
- Após o 10º (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar
por uma das seguintes alternativas:
a.
Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a
CONTRATADA 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.
VII
- A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário
Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA NONA PRIMEIRA – FORO
9.1
As partes elegem o Foro da cidade de Coaraci - BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
9.2
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Almadina (BA), de
de 2022
MUNICÍPIO DE ALMADINA –
CONTRATANTE XXXXXXX
CONTRATADA
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ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017-2022
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
sob o nº.

, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda,

, residente à rua

, nº.

confiro amplos poderes para junto ao Órgão
procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº.

Como meu mandatário, a quem

praticar todos os atos necessários, relativos ao
, 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

51

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKQ5QZBBODEXQJMWQ0Y5OE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
26 de Outubro de 2022
86 - Ano XVIII - Nº 3467

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
ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0xx-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. 017-2022
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)
ALMADINA – BA,....de ..... de 2022
Ilmº. Sr.
Pregoeiro (a) Oficial do Município de ALMADINA – Bahia. Ref.:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017-2022
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:

53

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKQ5QZBBODEXQJMWQ0Y5OE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
26 de Outubro de 2022
88 - Ano XVIII - Nº 3467

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
ANEXO VII
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 017-2022
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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