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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em consonância com o art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/1993, 
Lei Complementar nº 123/2006, torna público que será realizada um CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços de
bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a fim de atender os 
eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela Prefeitura Municipal de 
Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referenciais fixados, conforme anexos deste 
Edital. O Edital permanecerá aberto para credenciamento dos interessados no período de 06/06/2022 a 
30/12/2022 das 08h00min às 12h00min na sede desta Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito 
a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Aos interessados o Edital estará à 
disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial 
(cacule.ba.gov.br), informações junto ao Setor de Licitações ou via e-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br.
Outros atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé – Bahia, 06
de junho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro – Presidente da Comissão.
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AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 - SRP

ID nº 938678

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, Lei 
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
posteriores alterações, torna público a REPUBLICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 022/2022, tendo 
como objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e acessórios 
de informática em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
deste município, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos, em 
virtude de alteração no ato convocatório, face a impugnação procedente, sendo o prazo, portanto,
reaberto para o dia 21 de junho de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da 
plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital Republicado estará à disposição na 
íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial 
(cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa 
– Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do
Município. Caculé/BA, 06 de junho de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeituradecacule@gmail.com

Caculé – Bahia em 06 de Junho de 2022
À
SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME
CNPJ (MF) Nº 06.213.683/0001-41
REF. LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 – AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA.
ASSUNTO: DECISÃO ADMINISTRATIVA – RESPOSTA A IMPUNAÇÃO DO EDITAL 
DO PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022.

Tendo em vista que a empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME CNPJ 
(MF) nº 06.213.683/0001-41, apresentou IMPUGNAÇÃO ao edital do Pregão 
Eletrônico nº 022/2022, após as devidas analises apresentamos resposta nos 
seguintes termos.

1. SÍNTESE DA IMPUGNAÇÃO – RELATÓRIO.

Ao analisar a peça de impugnação verifica-se que o mérito da
impugnação trata apenas de 01 (um) ponto em específico, qual seja:

A impugnante após analisar o edital verificou que a forma de julgamento
determinada no edital se daria por lote.

A peça de impugnação tem o objeto de modificar essa forma de
julgamento, sendo solicitado pela impugnante que o julgamento venha a ser feito
por item e não por lote como está determinando no edital.

Em síntese é esta a razão de mérito da peça de impugnação a qual 
passamos a responder com base nas razões fáticas e de direito a seguir aduzidas.

2. DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DOS FUNDAMENTOS DA 
IMPUGNAÇÃO:

Após analisar a situação a municipalidade entendeu – NESTE PREGÃO EM 
ESPECÍFICO – entendeu como razoável o pedido da impugnação, tendo em vista, 
a pequena quantidade de itens.

A administração, desde já, deixa registrado que somente em casos onde a 
licitação possui poucos itens é que se torna possível administrativamente e 
mercadologicamente que se faça o julgamento por item.

Deixa claro ainda que em caso de licitações com um grande número de 
itens a administração sempre optara pelo julgamento em lotes agrupando 
produtos similares para resguardar economia de escala e economia processual 
tanto no ato da licitação quanto no ato da contratação.
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeituradecacule@gmail.com

3. CONCLUSÃO:

Diante dos fatos, das razões supramencionadas e, com base no princípio 
da LEGALIDADE, ISONOMIA e da AMPLA COMPETIÇÃO, essa municipalidade 
recebe a IMPUGNAÇÃO e, no mérito julga, PROCEDENTE, conforme detalhamento 
e fundamentos acima expostos.

Por fim, tendo em vista o julgamento de procedência com base no § 3º do 
artigo 24 do Decreto 10.024/2019 que determina: “acolhida a impugnação contra 
o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame”, dessa 
forma a municipalidade efetivará ratificação no edital e lançar nova data para o 
certame.

Sendo essa a decisão deste pregoeiro e equipe de apoio, submetendo-a a 
autoridade superior da administração municipal para sua ratificação e posterior 
comunicado aos interessados.

Caculé – Bahia em 06 de junho de 2022

Atenciosamente, 

Breno Calasans Costa Ribeiro
Pregoeiro Municipal
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeituradecacule@gmail.com

ATO DE RATIFICAÇÃO

Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, 
acato a presente decisão, a qual responde os fundamentos constantes na
Impugnação apresentada pela empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA –
ME, CNPJ (MF) Nº 06.213.683/0001-41, referente ao Processo de Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2022, determinando o andamento do feito 
de acordo com a decisão supramencionada.

Caculé – Bahia em 06/06/2022

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se.

____________________________________
PEDRO DIAS DA SILVA

Prefeito Municipal
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AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

O Município de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 
10.024/19, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, através do pregoeiro municipal, 
torna público o RESULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
019/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de escritório 
e de expediente, em atendimento às demandas das diversas Secretarias Municipais, deste município, 
conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, realizado no dia 26 de maio
de 2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 –
Centro – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo 
como vencedores as empresas: F. RIBEIRO BRITO - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita 
no CNPJ sob o n° 19.913.591/0001-16, nos lotes 01 e 02, com um valor total de R$ 71.599,20 (setenta 
e um mil e quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos); PATRICIA DA SILVA RODRIGUES -
ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 23.840.148/0001-30, no lote 03, com 
um valor total de R$ 139.990,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos e noventa reais); ficando 
portanto esta licitação com um valor global de R$ 211.589,20 (duzentos e onze mil e quinhentos e 
oitenta e nove reais e vinte centavos). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação as referidas
empresas. Caculé, 03 de junho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.
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AVISO DA HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a 
HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade - Pregão Eletrônico nº 019/2022, cujo objeto é o Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de material de escritório e de expediente, em atendimento 
às demandas das diversas Secretarias Municipais, deste município, conforme condições e 
especificações constantes no edital e seus anexos, realizado no dia 26 de maio de 2022, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Centro – Caculé –
Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedores
as empresas: F. RIBEIRO BRITO - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 
19.913.591/0001-16, nos lotes 01 e 02, com um valor total de R$ 71.599,20 (setenta e um mil e 
quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos); PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - ME, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 23.840.148/0001-30, no lote 03, com um valor total
de R$ 139.990,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos e noventa reais); ficando portanto esta 
licitação com um valor global de R$ 211.589,20 (duzentos e onze mil e quinhentos e oitenta e nove 
reais e vinte centavos). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse 
processo, o Prefeito Municipal de Caculé homologa esse procedimento licitatório. Caculé, 06 de junho
de 2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação de Dotação no valor total de R$ 18.000,00

(Dezoito mil reais ), para fins que se especifica e da outras
providências.

DECRETO nº 12 DE 02 DE JUNHO DE 2022

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CARAIBAS , no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de 
acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 011/2021 de 23 de dezembro de 2021, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação  orçamentária totalizando R$18.000,00 (Dezoito 
mil reais ) a saber:

Dotações Suplementares

0136 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1.001 - REEQUIPAMENTOS E CONSERVACAO DA CAMARA MUNICIPAL

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente 18.000,00

Total por Ação: 18.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 18.000,00

Total Suplementado: 18.000,00

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou 
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

0136 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.000,00

Total por Ação: 18.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 18.000,00

Total Anulado: 18.000,00

Página: 1 de 23265037
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao 
cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 2 de junho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CARAIBAS, Estado da Bahia, em 02 de junho de 2022.

JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal

CPF       : 012.003.165-50

Página: 2 de 23265037
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

Condeúba – BA, 03 de junho de 2022. 
 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I 
 
 
Pregão Eletrônico nº 017 /2022 
Processo Administrativo nº 110/2022 
Assunto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, 
eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para 
manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal. 
 
 
Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa Vialumens Audiovisuais, em 
02/06/2022, através de e-mail enviado a "licitacaocondeuba@gmail.com".  
 
Inicialmente, destaco que, conforme consta do item 25.5 do Edital: "Os pedidos de 
esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail: 
licitacaocondeuba@gmail.com"  
 
A realização da abertura das propostas de preços está marcada para o dia 10 de junho 
de 2022. Portanto, tempestivo o pedido de esclarecimento.  
 
Solicita a empresa, esclarecimentos sobre o seguinte, seguido da resposta:  
 
 
Questionamento 01:  
- Os prazos de pagamento estão sendo realizados rigorosamente dentro dos previstos 
em edital? 
 
R = Conforme enuncia o art. 5º, da Lei nº 8.666/93, cada unidade da Administração, no 
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de 
obras e prestação de serviços, deve obedecer, para cada fonte diferenciada de 
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando 
presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da 
autoridade competente. Ou seja, da data da liquidação da despesa ou daquela prevista 
em contrato (30 dias após a emissão da nota fiscal). 
 
 
Questionamento 02: 
- Será possível solicitar prorrogação para mais uns dias no prazo de entrega ao órgão 
requisitante?  

Licitações
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R = O prazo para entrega dos produtos é aquele constante no Edital, ou seja, de até 15 
(quinze) dias úteis, contados do recebimento da autorização de compra.  
 
 
Questionamento 03: 
Os materiais deverão ser instalados pelo arrematante? 
 
R = A contratação não abrange instalação dos produtos/materiais. 
 
 
Questionamento 04: 
- A aquisição será parcelada ou integral? 
 
R = Conforme devidamente informado no Anexo I – Termo de Referência, o 
fornecimento é PARCELADO. Ressaltamos que o presente processo licitatório trata-se 
de registro de preços, portanto, ele é adotado quando: pelas características do bem ou 
serviço, houver necessidade de contratações frequentes; for conveniente a aquisição 
de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; for conveniente a 
aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão 
ou entidade, ou a programas de governo; ou pela natureza do objeto, não for possível 
definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. 
 
 
Salientamos que, a previsão de republicação do edital, com abertura de novo prazo, 
deve ser utilizada quando, a alteração (Edital) afetar a formulação das propostas. 
Entendendo como “proposta” o conjunto formado pela documentação de habilitação, a 
propostas técnica (quanto houver) e a proposta comercial. 
 
Permanecem inalteradas as informações e dados constantes no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 017/2022, mantendo a data e horários do certame para 10/06/2022 às 
08:30hs. 
 
Nos termos do item 25.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022, “As respostas aos 
pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração.” 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 
Pregoeira 
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ADITAMENTO Nº 044/2022 
 
 
 
1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E A 
EMPRESA CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP. 

 
 

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA(BA), com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 
53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste ato 
representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, 
agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 
915.578.285-04, encontradiço a Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de 
Condeúba – BA, aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a empresa 
CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP, CNPJ Nº 
00.203.543/0001-06, empresa sediada na Avenida Juracy Magalhães, nº 3340, Bairro 
Felícia, na cidade de Vitoria de Conquista, Estado da Bahia, representada neste ato pela 
SRA. NILZETE BRITO DE OLIVEIRA, brasileira, maior, capaz, empresária, Identidade nº 
11506508-34 SSS/BA e CPF nº 030.370.215-00, residente e domiciliada no Caminho 
Quarenta E Um ( Urbis VI), nº 41, Bairro Espirito Santo, na cidade de Vitória da 
Conquista, Estado da Bahia, aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital 
Tomada de Preço nº 002/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao 
Contrato Administrativo, mediante as cláusulas e condições seguintes.  

 
 
Cláusula Primeira – Do Fundamento Legal 
 
1.1 - Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, no Contrato nº 
171/2021 firmado em 07 de dezembro de 2021, Clausula Sétima e Décima, decorrente da 
Tomada de Preços nº 002/2021, processo administrativo correspondente e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
 
Cláusula Segunda – Do Objeto 
 
2.1 - Prorrogar o prazo de vigência do Contrato de execução de obra de construção do 
Terminal Rodoviário do Município de Condeúba, pelo período de mais 06 (seis) meses, 
tendo início em 07/06/2022 e término em 07/12/2022.   
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Cláusula Terceira – Das Disposições Finais 
 
3.1 - Ratificam-se, em todos os termos e condições, as demais cláusulas constantes do 
contrato inicial, naquilo que não conflitarem com este termo ficando, este, fazendo parte 
integrante e complementar daquele a fim de que, juntos, produzam um só efeito.  

 
E por estarem assim justas e acertadas, as partes, juntamente com as testemunhas 
abaixo indicadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
que seus efeitos jurídicos e legais efeitos. 
 
 
Condeúba-Bahia, 03 de junho de 2022. 
 
 
 

_________________________ 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 

 
 
 

_____________________________________________________ 
NILZETE BRITO DE OLIVEIRA 

CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP 
CONTRATADA 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
 

1) ______________________________      2) __________________________ 
     CPF:                                                                   CPF: 
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RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 044/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 171/2021, firmado em 07/12/2021, com fulcro 
no arts. 57 e 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80. Contratado: CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS LTDA – EPP, CNPJ Nº 00.203.543/0001-06. Objeto: prorrogação da 
vigência do Contrato Administrativo n° 171/2021 de realização de obra de engenharia, 
sob o regime de empreitada global por menor preço global, compreendendo material e 
mão de obra, para execução de obra de construção do Terminal Rodoviário do 
Município de Condeúba. Vigência: 6 meses, de 07/06/2022 até 07/12/2022. Assinatura: 
03/06/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONDEÚBA, CONTRATANTE; NILZETE BRITO DE OLIVEIRA, CONSTRUTIVA 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP, CONTRATADA 
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12ª ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 
 
 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE CLÍNICOS GERAIS, ESPECIALISTAS, 

EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, E 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (ENFERMEIRO, PSICÓLOGO, ASSISTENTE 

SOCIAL, NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, FARMACÊUTICO, DENTISTA E 
BIOMÉDICA) PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE 
SAÚDE NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DESCRITAS, NO DESENVOLVIMENTO 
E APOIO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CONDEÚBA/BAHIA 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 08:30 horas, Sala 
de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, reuniram-se a Comissão 
Permanente de Licitação e a Comissão de Credenciamento , nomeadas pelo Decreto nº 
011/2021 e Portaria nº 010/2021, respectivamente, para os trabalhos referentes ao 
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2021, conforme Aviso publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, no DOU, no Jornal Correio, Jornal Tribuna do Sertão e no mural da 
Prefeitura Municipal de Condeúba em 13 de maio de 2021, objetivando o 
CREDENCIAMENTO de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços 
médicos através de clínicos gerais, especialistas, exames, consultas e procedimentos 
ambulatoriais, e profissionais da área de saúde (enfermeiro, psicólogo, assistente 
social, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, dentista e biomédica) para 
atendimento aos usuários do Sistema da Rede Pública Municipal de Saúde, 
interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas descritas, no 
desenvolvimento e apoio das atividades da gestão plena em saúde do Município de 
Condeúba/Bahia.  
 
Na fase de análise para o CREDENCIAMENTO, foram recebidos através de envelopes 
protocolados com os documentos constantes no edital. 
 
Aberta a sessão a Comissão não foi detectada presença de representantes das 
empresas credenciadas, nem tão pouco de pessoas físicas. 
 
Foram analisados os envelopes recebidos a partir de 27 de maio de 2022 até 02 de 
junho de 2022, conforme relação de serviços supracitados. 
 
Após a análise de toda a documentação dos interessados, deu-se por deferido e/ou 
indeferido os credenciamentos dos participantes conforme quadro abaixo, sendo  
CREDENCIADAS e identificadas nesta Ata e nos seus próprios documentos 
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apresentados, sendo certo que até este momento não houve interesse e/ou 
comparecimento de demais interessados, sendo que os serviços serão contratados 
mediante as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 
 
 

ESPECIALIDADE PESSOA JURÍDICA/FÍSICA REPRESENTANTE LEGAL 
CREDENCIADO MOTIVO DO NÃO 

CREDENCIAMENTO SIM NÃO 
Médico clínico Geral- 

PSF 
RAFAELA VILAÇA DE QUADROS 
LTDA, CNPJ 46.453.860/0001-81 

RAFAELA VILAÇA DE 
QUADROS 

X    

Sem que houvesse nenhum questionamento, ficam encerrados assim os trabalhos.  
 
Conforme Edital da Chamada Pública nº 002/2021, o resultado da habilitação será 
divulgado no Diário Oficial dos Municípios e a partir desta data de publicação passa a 
vigorar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso. 
 
Foi suspensa a reunião para redação da presente ata que reabertos os trabalhos, foi 
lida e vai devidamente assinada pela Comissão Permanente de Licitação, Comissão de 
Credenciamento e demais presentes.     
   
 
 
Comissão Permanente de Licitação: 
 
 
 

Josiel Eduardo dos Santos 
Presidente da CPL 

 
 
 
Adonildo Ribeiro da Silva     Marilene da Silva Rocha 
Membro            Membro 
 
 
 
 
Comissão Especial de Credenciamento: 
 
 
 
 
 
 

Thaisa Pereira de Carvalho de Moraes 
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Presidente 
 

 
 
 
 
Cristiana Neves de Novaes                Alanna Roberta Ribeiro Teixeira de Souza 
Membro     Membro 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2022

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de
Guajeru-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 13.284.658/0001-14, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal 
nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Presidencial 
nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 
2013, Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis torna que fará 
realizar no dia 15/06/2022, às 08:30h, PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 
015/2022, do tipo MENOR PREÇO Lote, com modo de disputa “ABERTO” para seleção da proposta mais 
vantajosa para Registro de Preços para eventual e Aquisição de Plantas Ornamentais, Gramas, Vasos e 
Insumos, para serem utilizados na revitalização de praças e demais canteiros do Município, conforme objeto 
e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital.

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba pelo endereço 
www.licitacoes - e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód. 
“943285”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações - e.

Secretária Municipal de Administração

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília - DF para todas as indicações de tempo constantes 
neste edital.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.024/2019, DECRETO 
MUNICIPAL Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 066, DE 07 DE MAIO DE 
2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 030 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES 
APLICÁVEIS.

II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - REGISTRO DE PREÇOS

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 138/2022

IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Lote

VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

VII - FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADA

VIII - SESSÃO PÚBLICA: 

DATA: 15/06/2022
HORA: 08:30h

8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on - line por meio de recursos de tecnologia da 
informação - INTERNET, através do site www.licitacoes - e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de 
LICITAÇÕES, identificador 943285, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o aplicativo “licitação - e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida 
pela Pregoeira Vera Lúcia Teixeira dos Santos com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da 
Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021.

8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): No sistema Licitacoes - e 
do Banco do Brasil S/A.

8.3 - Recebimento das propostas: até 15/06/2022 às 08:15h.
8.4 - Abertura das propostas: 15/06/2022 às 08:15h.
8.5 - Início da sessão de disputa de preços: 15/06/2022 às 08:30h.

IX - OBJETO: 

9.1. Constitui objeto desta Licitação, o Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Plantas 
Ornamentais, Gramas, Vasos e Insumos, para serem utilizados na revitalização de praças e demais 
canteiros do Município, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital.

9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, ao fornecimento dos
produtos constantes do Anexo I.
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9.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão das
Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.

9.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

X - FUNDAMENTO LEGAL 

10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto 
Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 
07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis, 
bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital, aplicando - se, subsidiariamente, os Princípios de 
Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito Privado.

10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante.

XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil 
(www.bb.com.br), que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que 
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que atendam aos requisitos de habilitação 
previstos neste Edital e seus Anexos.

11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar 
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art.
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.

11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de 
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93.

11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial 
do Município - https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial à disposição dos 
interessados, os quais poderão obtê - lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na 
sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8: 30 às 12: 00h e no site www.licitacoes - e.com.br. Outras 
informações sobre a licitação serão prestadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e 
Contratos, nos mesmos locais e horários, pelo(s) Telefax (77)3417-2252.

XII - CREDENCIAMENTO 

12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado através do Banco do Brasil após a formalização do
pedido e da entrega da documentação necessária;

12.2 - O credenciamento dar - se - á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis,
com validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações - e (www.licitacoes - e.com.br) e funcionará como 
assinatura eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização 
das transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados;
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12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema;

12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura;

12.5 - Caberá ao fornecedor 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;

12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou 
pelo e - mail: licitações@bb.com.br.

XIII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

13.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes - e.com.br), 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar -
se - á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Obs.: não serão aceitos documentos enviados 
através de link de plataformas de compartilhamento de arquivos, será desclassificado o licitante que adotar 
esse procedimento.

13.1.1 - Arquivos os quais a pregoeira e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem 
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a 
administração, uma vez que, inviabiliza à pregoeira a análise dos mesmos, impossibilitando seu julgamento 
quanto a legalidade da sua habilitação no certame. Obs.: As licitantes deverão dar preferência por anexar 
documentos da Habilitação em arquivos unificados com vários documentos diferentes reduzindo ao 
máximo o número de documentos anexados no sistema ou ainda usar a compactação de vários arquivos 
no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação não será utilizada como 
critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para dar mais praticidade aos operadores do 
sistema bem como celeridade às etapas Adjudicação e Homologação dos vencedores dentro do Sistema).

13.1.2 - A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por seu 
representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, devendo conter 
todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação, sendo DESCLASSIFICADA a proposta de preços inicial que
não atender a estes critérios.

13.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha.

13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006.
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13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em 
campo próprio do site www.licitacoes - e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação e demais condições previstas neste Edital.

13.5 - Incumbirá 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.

13.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema;

13.7 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

13.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

14.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos:

14.1.1 - Valor total do item;
14.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável e marca.

14.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

14.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens.

14.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

14.5 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;

14.5.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, após o devido processo legal, 
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

14.6 - A validade dos produtos ofertados será de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data 
de entrega, salvo os casos em que os produtos naturalmente possuem prazos de validade menor, devendo, nesse 
caso, os produtos serem entregues com validade mínima de 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade 
total do produto.
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14.7 - A validade dos produtos ofertados será de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data 
de entrega, salvo os casos em que os produtos naturalmente possuem prazos de validade menor, devendo, nesse 
caso, os produtos serem entregues com validade mínima de 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade 
total do produto.

XV - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

15.1 - A abertura da presente licitação dar - se - á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.

15.2 - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

15.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

15.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

15.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.

15.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

15.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

15.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

15.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital.

15.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

15.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá conforme pré - fixado no sistema.

15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

15.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.

15.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.

Ano 11 - 06/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1375 - PÁGINA 26

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 015/2022 - Pag. 7

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

15.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar - se - á
automaticamente.

15.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço.

15.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada ao Banco do Brasil S.A.;

15.15.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

15.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado.

15.18 - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

15.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

15.20 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

15.21 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

15.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar - se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

15.23 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.

15.24 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

15.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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15.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

15.27 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens
de preferência, conforme regulamento.

15.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

15.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

15.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

15.31 - A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.

15.32 - Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

16.1 - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos.

16.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível, observando - se a regra estabelecida no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93.

16.2.1 - Considera - se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.

16.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que ofertem probabilidade de certeza à 
suspeita.

16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
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16.5 - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira em até 24h do recebimento
do pedido de prorrogação.

16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam - se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

16.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

16.7 - Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando na caixa eletrônica de troca de 
mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade.

16.8 - A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.

16.8.1 - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

16.8.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

16.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (caso no 
Anexo I do Edital constar essa exclusividade), será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do
empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo - se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

16.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

XVII - DA HABILITAÇÃO.

17.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

17.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https: //certidoes -
apf.apps.tcu.gov.br/)

17.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
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17.1.2.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

17.1.2.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

17.1.2.3 - A comprovação das consultas previstas nos itens no item 17.1.2 poderá ser feita pela própria 
licitante e anexada no sistema juntamente como a documentação de habilitação ao sistema de licitações, 
não sendo obrigatório esse procedimento, pois o ato da licitante já enviar estas consultas junto com a 
documentação de habilitação, serve apenas como facilitador para a Pregoeira avaliar de forma mais rápida 
a documentação e situação da licitante dando celeridade ao processo de julgamento de habilitação da 
licitante.

17.1.3 - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.

17.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo - se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

17.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

17.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá - los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação.

17.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não - digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

17.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

17.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

17.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

17.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação: 

17.7.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa 
física);

b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades comerciais;
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c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando - se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando -
se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando - se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 
assim o exigir;

f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - MEI, emitido pela Receita Federal do 
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual - MEI.

17.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da 
sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela 
Secretaria da Receita;

e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de 
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

OBSERVAÇÕES:

1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;

2) Deve - se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta - las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.

3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste 
prazo de validade no corpo da certidão, considerar - se - á o prazo de 90 (noventa) dias da data de 
emissão.

4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pela
Pregoeira ou membro de equipe de apoio. 

17.7.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou 
sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação 
do balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a 
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta
Comercial. (Obs.: Dispensado para Microempreendedores Individuais)
b.1) Para balanço escriturado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED o mesmo deverá 
estar acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento, Recibo de Entrega de Livro Digital e Recibo
de Entrega da Escrituração (FCONT) encaminhada a RFB.

17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 

a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não 
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme
modelo constante do Anexo IV deste Edital.

17.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o 
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as 
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência 
deste Edital.

17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e 
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos 
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI.

17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 
todas as demais exigências do edital.

17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.

17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
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17.11 - A não - regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir - se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista,
será concedido o mesmo prazo para regularização.

17.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

17.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá - los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

17.14 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo - se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

17.15 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

17.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser anexada no Sistema Licitacoes - e no prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante for Declarada Vencedora no sistema eletrônico 
e deverá: 

18.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal.

18.1.2 - conter a indicação do endereço de e - mail, número de telefones/celulares para contato, banco, 
número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

18.1.3 - conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, bem como, a 
garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo do 
Termo de Referência.

18.1.4 - constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município.

18.1.5 - O Descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como consequência a 
desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada vencedora.

18.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada.
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18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

18.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

18.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.

18.7 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão de 
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios: 

18.7.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual de redução 
ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item;

18.7.2 - Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem poderá, a empresa 
vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em detrimento de outros.

18.7.3 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na etapa de lances
para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote/item. Mas não poderá ser 
maior do que o lance vencedor do lote/item.

XVIX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá 
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.

19.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que 
deverá ser encaminhado por escrito em atenção da Pregoeira. 

19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

19.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema,
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor

19.2 - Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

19.2.1 - Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
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19.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.

19.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e - mail licitacaoguajeru@gmail.com
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico ou por meio do e - mail licitacaoguajeru@gmail.com em outros 03 (três) dias
úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo - lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

19.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

19.3 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

19.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 19.2 autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.

19.5 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do 
Município (https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial), passando a valer para todos os 
efeitos à partir da data da publicação.

XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta: 

20.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

20.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

20.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e - mail, ou, ainda, telefone, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.

20.2.2 - A convocação feita por e - mail ou telefone dar - se - á de acordo com os dados contidos no Banco
do Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

XXI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

21.1 - Não havendo manifestação de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora 
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
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21.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o 
procedimento licitatório.

21.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

XXII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

22.1 - Homologado o resultado da licitação, será celebrada a Ata de Registro de Preços, que firmará o 
compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura.

22.2 - O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via fac - símile, e
- mail ou meio equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento.

22.3 - O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê - lo no prazo fixado, dela será excluído, 
sem prejuízo das penalidades estipulados no item XXXII deste Edital.

22.4 - A Ata firmada observará a minuta do Anexo V deste Edital, podendo ser alterada nos termos dos artigos 
57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93.

XXIII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

23.1 - O fornecedor terá seu registro de preços poderá ser cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

23.1.1 - A pedido empresa(s) licitante(s) vencedora(s) quando: 

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ARP, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior;

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços 
de mercado, dos insumos que compõem o custo do fornecimento, e se a comunicação ocorrer antes 
da solicitação;

23.1.2 - Por iniciativa da Procuradoria Administração, quando a(s) empresa(s) vencedora(s) registrada(s): 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
d) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na ARP 

ou nas solicitações dela decorrentes
f) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da ARP;
g) Recusar - se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável;
h) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
i) For impedido de licitar e contratar com a Administração;

23.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o Processo Administrativo, a Administração fará o devido
cancelamento do respectivo registro de LOTE(s) na ARP, para os casos em que tiver havido fornecimento, ou, 
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no caso de não ter havido fornecimento, convocará os licitantes remanescentes, por ordem de classificação no 
certame, a fim de proceder ao registro na ARP pelo período de meses remanescentes da vigência da ARP. 
Quando cabíveis, serão aplicadas as sanções previstas neste Edital e Legislação vigente, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.

XXIV - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇOS

24.1 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços - ARP serão formalizadas por emissão de 
autorização de fornecimento, que será feita por fac - simile ou outro meio equivalente; valendo o comprovante 
do fac - simile ou comprovante de leitura do e - mail como prova do recebimento da convocação.

24.1.1 - Além das formas de contratação apresentadas no item anterior (Emissão de Autorização de 
Fornecimento e/ou de Prestação de Serviços), caso julgue conveniente, a Administração poderá realizar a 
contratação através de instrumento contratual, conforme modelo do Anexo IX deste Edital;

24.1.2 - Os contratos decorrentes da ARP deverão ser assinados dentro do prazo de validade da ARP;

24.1.3 - A(s) licitante(s) vencedora(s) que teve seus preços registrados na ARP oriunda da presente 
licitação deverá assinar Contrato com a Procuradoria Jurídica do Município, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de notificação (telefônica, fax, escrita ou e - mail) da Administração, 
onde estarão inclusas todas as condições, obrigações e responsabilidades constantes deste Edital e seus
Anexos, imprescindíveis à fiel execução do objeto da licitação, na forma descrita na Lei Federal n.º 
8.666/93, e suas alterações posteriores, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista no Art. 7º da Lei 
Federal n.º 10.520/2002;

24.1.4 - O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal, dentro do prazo supramencionado, na 
Procuradoria Jurídica do Município, situada na Sede desta Prefeitura, podendo ser retirado de tal órgão por 
procurador habilitado para que o representante da(s) licitante(s) vencedora(s) possa(m) assiná - lo;

24.1.5 - Alternativamente a convocação mencionada no subitem 24.1.3, a Procuradoria Jurídica do 
Município poderá encaminhar o Contrato, no quantitativo de vias indicado em comunicação, através de 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;

24.1.6 - A recusa injustificada da(s) licitante(s) vencedora(s) em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas 
pela Administração Pública;

24.1.7 - No ato da contratação, se for o caso, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá apresentar documento de 
procuração devidamente reconhecido em Cartório, que habilite o seu representante a assinar o Contrato em 
nome da(s) licitante(s) vencedora(s);

24.1.8 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular, no ato da assinatura do 
primeiro Contrato oriundo da ARP, ou se enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão 
adotadas as seguintes providências: 

24.1.8.1 - Observar a lista de licitantes remanescentes, verificada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;
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24.1.8.2 - Verificar a aceitabilidade da proposta e a habilitação da licitante a que se refere o subitem 
anterior, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, adjudicado o objeto do certame e convocada 
para assinar a ARP e celebrar o respectivo contrato;

24.1.7 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular ou apresentarem a 
existência de fato superveniente, no ato da assinatura dos demais Contratos oriundos da ARP, ou se
enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão adotadas as seguintes providências pela 
Administração: 

24.1.7.1 - Revogar o(s) quantitativo do(s) LOTE(ns) remanescentes da ARP;

24.1.7.2 - Aplicar as penalidades legais, quando cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

24.2 - A Contratada obriga - se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas 
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.

a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da 
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por 
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

b) Se não for possível atualizá - las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação 
não se realizar.

XXV - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO

25.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.

25.1.1 - Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência, 
devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem 
como no caso de o preço registrado tornar - se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o 
fornecedor do bem será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao 
mercado, de acordo com as disposições contidas no art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 
2013.

XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

26.1 - DOS LICITANTE(S) REGISTRADO(S)

26.1.1 - Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e
adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a: 

a) Assinar a Ata de Registro de Preços e contratos;
b) Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de 

Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços;
c) Entregar os bens no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência deste Edital;
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e 

seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos
empregados;
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e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de 
ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

f) Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, 
representantes, concessionárias ou técnicos;

g) Manter - se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus 
Anexos;

h) Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade 
do fornecimento.

26.2 - DA ADMINISTRAÇÃO

26.2.1 - Compete à Prefeitura: 

a) A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
b) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme 

modelo Anexo - V;
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 

fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação 
e os quantitativos de contratação definidos;

d) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
e) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
f) Proporcionar, todas as fácilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s);
g) Indicar o GESTOR DO CONTRATO.

XXVII - CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO

27.1 - O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado na sede do Município de Guajeru-Ba, parceladamente, 
de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição 
emitida pela Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte 
forma:

a) Conforme solicitação da Prefeitura Municipal, de forma parcelada durante um período de até 12 (doze)
meses, devendo a contratada entregar, na Sede do Município de Guajeru-Ba, os materiais solicitados 
num prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação, independentemente da quantidade solicitada;

b) As ordens de fornecimento poderão ser realizadas via e - mail, fac - simile ou outro meio que a 
Contratante achar conveniente. No momento da assinatura do contrato a empresa irá constar o endereço 
de e - mail e/ou número fac - simile para a realização dos pedidos, ficando a critério da Contratante o 
meio de comunicação mais conveniente para Administração, não podendo, em hipótese alguma a 
empresa alegar o não recebimento das Autorizações de Fornecimento.

27.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias 
requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta.

27.3 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e após 
atestado de recebimento da seguinte forma: 

27.4 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.

- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega do material.
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27.5 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos: 

Dotação Orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Agricultura
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03 - 08 - 01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.026 - Construção e Revitalização de Praças e Ruas do Município 
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Infra - Estrutura
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Cultura, Esporte e Lazer
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.11.01 - Secretaria Municipal de Transporte
Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção dos Serviços Administrativos 
Projeto/Atividade: 2.096 - Royalites/FEB/COMP. Financeira P/EXPL.REC.MIN
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.12.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Projeto/Atividade: 1.035 - Ampliação e Melhorias Estruturais do Cemitério Municipal 
Projeto/Atividade: 1.043 - Reforma e/ou Ampliação de Imóveis Públicos
Projeto/Atividade: 2.081 - Construção do Arquivo Municipal 
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Obras 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentaria: 03.05.01 - Secretaria Municipal de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Educação
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades da Educação Básica - Fundeb
Projeto/Atividade: 2.132 - Manutenção do Desenvolvimento da Ações de Educação Infantil.
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção das Ações da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.07.01 - Secretaria Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: 1.080 - Bloco Investimento
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Saúde 
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações da Atenção Especializada
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Assistência Social
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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XXVIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e 
serão separadas conforme Ordens de Fornecimento/Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelo 
objeto deste Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento;

b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes 
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão 
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, 
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos eventuais encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, 
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou 
por seus prepostos;

e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos serviços, objeto 
deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;

f) A CONTRATADA obriga - se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.

A CONTRATADA ainda deverá: 

a) Responsabilizar - se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
acompanhamento pela Contratante;

b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao fornecimento dos produtos 
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada, 
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;

c) Responsabilizar - se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e 
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e 
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;

d) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses 
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;

e) Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, que envolva o 
nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.

f) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a 
Contratada, independentemente de solicitação;

g) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar - se por 
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

h) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como 
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante.

i) Responsabilizar - se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de 
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados;

j) Responsabilizar - se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes 
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de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como 
obrigar - se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser 
atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;

k) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que o fornecimento dos produtos contratados se 
realize com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua inteira responsabilidade;

l) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;

m) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o 
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a 
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;

b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na 
integralidade dos seus termos;

c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do 
objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;

d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, 
necessários à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do contrato.

XXIX - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO

29.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e 
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo IX deste Edital.

29.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar 
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

29.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o material, que
realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será emitido TERMO 
DE RECEBIMENTO Anexo VIII.

29.4 - A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de Responsável.

29.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.

XXX - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.

XXXI - RESCISÃO

31.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas na Lei nº 8.666/93.

31.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas 
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
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31.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

31.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93.

XXXII - DAS PENALIDADES

32.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitando -
se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo. 

32.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada 
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo 
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

32.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses quando: 

a) Não celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento na execução do objeto;
e) Não mantiver a proposta de preço;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar - se de modo inidôneo, desacato a Pregoeira e aos participantes do certame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste Edital;
j) Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos na 

proposta;
k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam.

32.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, 
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: 

32.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

32.4.2 - Multa por atraso imotivado do fornecimento dos produtos objeto do contrato, nos prazos abaixo 
definidos:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco)
dias, desistência na entrega do material;

b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do 
contrato;

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos;

d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do contrato.
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32.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 
da Administração Pública Municipal;

b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal;

c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no 
contrato: multa de 10% e 20%;

d) paralisar o fornecimento dos produtos objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à 
administração: multa de 10% a 20%;

e) adulterar ou alterar substâncias e características física, química ou biológica dos produtos objeto do 
contrato: multa de 20%;

f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, dos produtos objeto do contrato falsificado, furtado, 
deteriorado ou danificado: multa de 20%;

g) entregar os produtos objeto do contrato que cause danos à saúde, tais como infecções, intoxicações, 
devidamente comprovada: multa de até 20%.

32.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o 
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 32.4. 

32.6 - 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 
comprimento de penalidades que lhe foi imposta.

32.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.

32.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e 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 da Secretaria Municipal de 
Administração.

32.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa 
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.

32.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo 
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

32.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.

32.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo - lhe franqueada vista do processo.

XXXIII - DOS ANEXOS
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33.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito: 

a) Anexo I - Proposta de Preços;
b) Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
c) Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
d) Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
e) Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
f) Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g) Anexo VII - Declaração de Inexistência de Impedimento;
h) Anexo VIII - Termo de Recebimento;
i) Anexo IX - Minuta do Contrato;
j) Anexo X - Termo de Referência.

XXXIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

34.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

34.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Pregoeira, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo - se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.

34.3 - A Pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

34.4 - A Pregoeira, 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.

34.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Guajeru-
Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

34.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br

34.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.

34.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do 
Município.

34.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

34.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à 
data fixada para o recebimento das propostas.

34.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
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34.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente 
comercial (08: 00h às 12: 00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, à 
Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço licitacaoguajeru@gmail.com, sendo que o 
licitante, deve entrar em contato com a Pregoeira através do telefone (77)3417-2252 para confirmação do 
recebimento do e - mail.

34.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013 e 
Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis.

XXXV - FORO

35.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa.

Guajeru-Ba, 01 de Junho de 2022.

Vera Lúcia Teixeira dos Santos
Pregoeira Municipal

Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

FORNECEDOR: CNPJ: 
ENDEREÇO: CEP: INSC. EST.:
MUNICIPIO: ESTADO: FONE:
DATA: 15/06/2022. E - MAIL: CONTATO:

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VALOR
UNITÁRIO TOTAL

LOTE 01
1 1.000 M² Pedra seixo ornamental branca-(2,5 cm a 3cm) Porte Medio R$ 162,33 R$ 162.330,00 
2 5.000 metros Separador de Grama - Limitador de grama separador com borda divisor R$ 6,50 R$ 32.500,00 
3 2.000 metros Manta de Bidim deotextil para drenagem R$ 8,73 R$ 17.460,00 

VALOR TOTAL - LOTE 01 R$ 212.290,00 
LOTE 02

4 10 und Potes de barro oval com altura de 60 a 80 cm - em cor natural R$ 183,33 R$ 1.833,30 
5 5 und Jabuticabeira - Plinia cauliflora (Mart.) Kausel - com altura entre 2 a 4 metros de altura R$ 400,00 R$ 2.000,00 
6 50 und Filodendro Xandau - Philodendron xanadu - subarbusto com altura minima de 0.40 cm. Deve se encontrar folhas saudáveis R$ 99,67 R$ 4.983,50 
7 300 und Filodendro Guaimbê - Philodendron bipinnatifidum - arbusto com altura mínima de 0.60 cm. Deve se encontrar folhas saudáveis R$ 75,83 R$ 22.749,00 
8 500 und Iris da Praia - Neomarica cândida - herbácea , com altura mínima de 0.50 cm. Deve de encontrar folhas saudáveis e com flores R$ 33,33 R$ 16.665,00 
9 1.000 und Lambari Roxo - Tradescantia zebrina "Purpusil" - herácea, com altura mínima de 0.15 cm. Deve se encotrar folhas saudáveis R$ 7,33 R$ 7.330,00 

10 500 und Areca Bambu - Dypsis lutescens- altura mínima de 2.50 metros. Deve se encontrar folhas saudáveis R$ 34,00 R$ 17.000,00 
11 500 und Cica - Cycas revoluta - com diâmetro mínimo de 0.70 cm. Deve de encontrar folhas saudáveis R$ 296,67 R$ 148.335,00 
12 50 und Qaresmeira Roxa- Tibouchina granulosa - arvore com altura mínima de 4 metros, com flores e folhagem saudáveis R$ 29,67 R$ 1.483,50 

13 50 und Palmeira imperial - Roystonea Oleracea - com altura mínima de 4 metros . A planta deve se encontrar curada com mais de 30 dias 
após ter sido arrancada do solo R$ 1.333,33 R$ 66.666,50 

14 100 und Palmeira Havai - Veitchia merrillii- com altura mínima de 4 metros. A planta deve se encontrar curada com mais de 30 dias após ter
sido arrancada do solo R$ 786,67 R$ 78.667,00 

15 100 und Palmeira Rabo de Raposa- com altura mínima de 4 metros. A planta deve se encontrar curada com mais de 30 dias após ter sido 
arrancada do solo R$ 400,00 R$ 40.000,00 

16 1.000 und Dracena tricolor - Dracena marginata- arbusto com altura mínima de 1 metro de altura. Deve de encontrar folhas saudáveis R$ 40,00 R$ 40.000,00 
17 1.000 und Bambu ornamental- Bambu Japonês- metake- com altura mínima de 1.50. Deve se encontrar folhas saudáveis R$ 63,00 R$ 63.000,00

18 500 und Margarida- Chrysanthemum leucanthemum- com altura mínima de 0.40 cm, flores brancas e amarelas. Deve se encontrar flores 
saudáveis R$ 8,30 R$ 4.150,00 

19 200 und Hera Trepadeira - Hedera Helix - com altura mínima de 0.40 cm. Deve se encontrar folhas saudáveis R$ 5,67 R$ 1.134,00 
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20 4.000 und Strelitza - Strelitzia regiane- planta com altura mínima de 0.70 cm de altura com flor e folhagem saudáveis R$ 45,67 R$ 182.680,00 
21 4.000 und Agave dragão com diâmetro mínimo de 0.60 cm. Deve se encontrar folhas saudáveis R$ 45,00 R$ 180.000,00 
22 4.000 und Bromélia Imperial - Alcantarea imperialis- com diâmetro mínimo de 0.60 cm. Deve se encontrar folhas saudáveis R$ 77,67 R$ 310.680,00 
23 15.000 und Mini Exoria - Coccinea compacta - arbusto com altura mínima de 0.40 cm. Deve se encontrar folhas saudáveis com flores R$ 7,83 R$ 117.450,00 
24 80 und Ipê- Amarelo- arvore com altura mínima de 4 metros, com flores e folhagem saudávies R$ 36,67 R$ 2.933,60 
25 5.000 und Dianella tasmanica - com altura mínima de 0.30. Deve se encontrar folhas saudáveis R$ 26,33 R$ 131.650,00 
26 500 und Clivia- Asparagales-com altura mínima de 0.30 cm. Deve se encontrar folhas saudáveis com flores R$ 60,33 R$ 30.165,00 

VALOR TOTAL - LOTE 02 R$ 1.471.555,40 
LOTE 03

27 5.000 M² Grama Esmeralda - Zoyzia Japônica- placas verdes e saudáveis R$ 14,83 R$ 74.150,00 
28 1.000 und Grama Amendoim - Arachis Repens- muda com folhas saudáveis com altura mínima de 0.10 cm R$ 7,33 R$ 7.330,00 

VALOR TOTAL - LOTE 03 R$ 81.480,00 
VALOR TOTAL R$ 1.765.325,40 

1 - OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Aquisição de Plantas Ornamentais, Gramas, Vasos e Insumos, para 
serem utilizados na revitalização de praças e demais canteiros do Município, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas acima 
apresentadas.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS 

2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima apresentados, nas quantidades máximas estimadas 
conforme quadro anterior.

3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
3.1 - O Material deverá ser entregue na Sede do Município de Guajeru-Ba;
a) A entregar dos materiais solicitados num prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação, na Sede do Município de Guajeru-Ba, independentemente da
quantidade da solicitação;
b) As Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não
recebimento das Ordens de Fornecimento: 
Endereço de E - mail: ___________________________________
Fac - Simile: _____________________
c) A entrega dos materiais será efetuada na Sede do Município de Guajeru-Ba, em até 05 (cinco) dias úteis contados após a emissão da Autorização de
Fornecimento que pode ser encaminhada para a Contratada através do endereço de e - mail ou fac - simile informados no item "b" acima, ficando a critério da
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Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e 
do Contrato, fixando prazo para a regularização.
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do 
objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme exigencias do Edital.

5 - PRAZOS

5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuado na sede do Município de Guajeru-Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando - se o prazo 
a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil. 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete - se a: 
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações 
e condições estabelecidas no Termo de Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete - se a: 
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer 
alteração nas referidas condições;
7.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2022 e na Ata de Registro de Preços;
7.1.3 - responsabilizar - se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa 
sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros.
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8 - PENALIDADES

8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no 
instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93

9 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Eu, ......................................................................... abaixo assinado, representante da empresa ............................................................................. declaro ter tomado 
conhecimento de todas as condições referente ao fornecimento dos materiais objeto do Pregão Eletrônico nº 015/2022, e assim sendo, me comprometo a cumprir 
fielmente conforme valores propostos na Planilha Orçamentária apresentada acima e as condições estipuladas nos itens 01 a 09 relacionadas acima e todas as demais 
condições prevista no presente Edital de Licitação e ainda cumprir todas as normas regulamentares para a sua prestação.

..........................................., .......... de ................................. de ..............

___________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua 
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para 
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo - lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra - arrazoar, 
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc). 

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social: 
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

ANEXO III

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

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

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social: 
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

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

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social: 
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

ANEXO V

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ............/20.....
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº .........../20.....

Aos ........ dias do mês de ............. de 20......, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, neste ato representada pelo seu 
Prefeito Municipal, o Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), portador(a) da cédula de identidade nº 
............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço na ..................................,,
doravante denominado PREFEITURA, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA,
responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens 
abaixo, homologada em / /20...., doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações e Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente Ata 
de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as 
condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem: 

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta 
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir 
relacionado(s), objetivando a Aquisição de Plantas Ornamentais, Gramas, Vasos e Insumos, para serem 
utilizados na revitalização de praças e demais canteiros do Município, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório.

Empresa ...................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
..............................., com sede na à ......................................., na cidade de .............................., UF, representada 
por seu(sua) procurador(a), Sr.(a) ......................................, brasileiro, estado civil, portador(a) da cédula de 
identidade RG n.º ........................., emitida pela SSP/BA e do CPF/MF n.º ........................., residente e 
domiciliado(a) na ..........................................................., na cidade de ......................., UF.

Item XXX: XXXX UNI. Descrição do Produto .

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de Autorização de Fornecimento, observadas as disposições 
contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente 
desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2022.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos 
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
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3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de 
maio de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 
mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o 
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo 
julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de 
Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 
no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o Foro 
da Comarca de Guajeru-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo 
assistiram e que também o subscrevem.

__________________________________
PREFEITURA

__________________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS: 

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa 
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento 
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora 
do certame.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social: 
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do 
credenciamento dos licitantes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Eu, ..................................(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ...........................,
CNPJ____........______interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Eletrônico nº 015/2022), da 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, DECLARO, sob as penas da Lei, que, que inexiste 
impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social: 
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

ANEXO VIII

TERMO DE RECEBIMENTO

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, através do Servidor .................................................................... 
responsável pelo recebimento do produto da empresa ........................................................, vencedora do(s) 
Lote(s) nº(s) ................................................, da licitação processada na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 015/2022, atesta o recebimento de que trata este referido anexo, dos produtos abaixo 
relacionados, nas datas ali especificadas, emitindo, após a verificação do produtos sendo o mesmo apresentado
anteriormente através das especificações do Anexo I, deste Edital, o presente Termo.

Item Tipo do Produto Marca Quantidade 
Recebida

Preço Data do 
RecebimentoUnitário Total

TOTAL

Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Guajeru-Ba, ........... de ...........................de 20.......

_________________________________________________
Responsável - Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº ........

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA E A EMPRESA
.................................................... NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste 
ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, doravante denominada
CONTRATANTE e do outro lado a empresa ...................................................., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº ..............................., com sede na ....................................................................,
representada neste ato por o(a) Sr(a). ......................................................, .............................., com registro de 
identidade nº ............................... e cadastro no CPF nº .............................., doravante denominado(a)
CONTRATADO(A), com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão
Eletrônico nº 015/2022 e Ata de Registro de Preços nº .................... resolvem celebrar o presente Contrato de 
Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Plantas Ornamentais, 
Gramas, Vasos e Insumos, para serem utilizados na revitalização de praças e demais canteiros do 
Município, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 015/2022 e na Ata de 
Registro de Preços n° .............

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 
............................................ a serem pagos após o devido fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratado.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até ............ meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada: 

Unidade Orçamentária: ............................................
Projeto/Atividade: ............................................
Elemento de Despesa: ............................................
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXXII do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores 
alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar - se - á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo 
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por 
cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, seus Anexos, Proposta de 
Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° .............

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante: 

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada: 

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes 

meios de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das 
Ordens de Fornecimento/serviço: 
Endereço de E - mail: ......................................
Fac - Simile: ......................................
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e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere - se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2022 e Ata de Registro de Preços n° ..............

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Guajeru-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença 
de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, ...... de .............................. de ..............

_____________________________________
............................................................

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
............................................................

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS: 

1. ________________________________
Nome:
CPF:

2. ________________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

ANEXO X - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Aquisição de 
Plantas Ornamentais, Gramas, Vasos e Insumos, para serem utilizados na revitalização de praças e 
demais canteiros do Município, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições 
mínimas acima apresentadas.
1.2 - A justificativa para a aquisição dos materiais de uso comum para atender as necessidades das 
Secretarias e seus diversos Departamentos.

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO

1 1.000 M² Pedra seixo ornamental branca-(2,5 cm a 3cm) Porte Medio 
2 5.000 metros Separador de Grama - Limitador de grama separador com borda divisor
3 2.000 metros Manta de Bidim deotextil para drenagem
4 10 und Potes de barro oval com altura de 60 a 80 cm - em cor natural
5 5 und Jabuticabeira - Plinia cauliflora (Mart.) Kausel - com altura entre 2 a 4 metros de altura

6 50 und Filodendro Xandau - Philodendron xanadu - subarbusto com altura minima de 0.40 cm. Deve se 
encontrar folhas saudáveis 

7 300 und Filodendro Guaimbê - Philodendron bipinnatifidum - arbusto com altura mínima de 0.60 cm. Deve se 
encontrar folhas saudáveis

8 500 und Iris da Praia - Neomarica cândida - herbácea , com altura mínima de 0.50 cm. Deve de encontrar folhas 
saudáveis e com flores

9 1.000 und Lambari Roxo - Tradescantia zebrina "Purpusil" - herácea, com altura mínima de 0.15 cm. Deve se 
encotrar folhas saudáveis

10 500 und Areca Bambu - Dypsis lutescens- altura mínima de 2.50 metros. Deve se encontrar folhas saudáveis
11 500 und Cica - Cycas revoluta - com diâmetro mínimo de 0.70 cm. Deve de encontrar folhas saudáveis

12 50 und Qaresmeira Roxa- Tibouchina granulosa - arvore com altura mínima de 4 metros, com flores e folhagem 
saudáveis

13 50 und Palmeira imperial - Roystonea Oleracea - com altura mínima de 4 metros . A planta deve se encontrar 
curada com mais de 30 dias após ter sido arrancada do solo

14 100 und Palmeira Havai - Veitchia merrillii- com altura mínima de 4 metros. A planta deve se encontrar curada 
com mais de 30 dias após ter sido arrancada do solo

15 100 und Palmeira Rabo de Raposa- com altura mínima de 4 metros. A planta deve se encontrar curada com mais 
de 30 dias após ter sido arrancada do solo 

16 1.000 und Dracena tricolor - Dracena marginata- arbusto com altura mínima de 1 metro de altura. Deve de 
encontrar folhas saudáveis

17 1.000 und Bambu ornamental- Bambu Japonês- metake- com altura mínima de 1.50. Deve se encontrar folhas 
saudáveis

18 500 und Margarida- Chrysanthemum leucanthemum- com altura mínima de 0.40 cm, flores brancas e amarelas. 
Deve se encontrar flores saudáveis 

19 200 und Hera Trepadeira - Hedera Helix - com altura mínima de 0.40 cm. Deve se encontrar folhas saudáveis

20 4.000 und Strelitza - Strelitzia regiane- planta com altura mínima de 0.70 cm de altura com flor e folhagem 
saudáveis

21 4.000 und Agave dragão com diâmetro mínimo de 0.60 cm. Deve se encontrar folhas saudáveis 

22 4.000 und Bromélia Imperial - Alcantarea imperialis- com diâmetro mínimo de 0.60 cm. Deve se encontrar folhas 
saudáveis

23 15.000 und Mini Exoria - Coccinea compacta - arbusto com altura mínima de 0.40 cm. Deve se encontrar folhas 
saudáveis com flores

24 80 und Ipê- Amarelo- arvore com altura mínima de 4 metros, com flores e folhagem saudávies
25 5.000 und Dianella tasmanica - com altura mínima de 0.30. Deve se encontrar folhas saudáveis
26 500 und Clivia- Asparagales-com altura mínima de 0.30 cm. Deve se encontrar folhas saudáveis com flores
27 5.000 M² Grama Esmeralda - Zoyzia Japônica- placas verdes e saudáveis
28 1.000 und Grama Amendoim - Arachis Repens- muda com folhas saudáveis com altura mínima de 0.10 cm
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2 - ITENS E QUANTITATIVOS 

2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima 
apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior.

3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
3.1 - O Material deverá ser entregue na Sede do Município de Guajeru-Ba;
a) A entregar dos materiais solicitados num prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação, na Sede do
Município de Guajeru-Ba, independentemente da quantidade da solicitação;
b) As Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não
podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento: Endereço de
E - mail e/ou Fac - Simile;
c) A entrega dos materiais será efetuada na Sede do Município de Guajeru-Ba, em até 05 (cinco) dias úteis
contados após a emissão da Autorização de Fornecimento que pode ser encaminhada para a Contratada
através do endereço de e - mail ou fac - simile informados no item "b" acima, ficando a critério da
Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a
regularização.
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do
prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme 
exigências do Edital.

5 - PRAZOS

5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias 
requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada na sede do Município de Guajeru-
Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora 
estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando - se 
o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete - se a: 
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de 
Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete - se a: 
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, 
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
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7.1.2 - atender as demais condições descritas neste Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 
015/2022 e na Ata de Registro de Preços;
7.1.3 - responsabilizar - se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por 
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no 
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a 
terceiros.

8 - PENALIDADES
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93

9 - VALIDADE DA PROPOSTA
A Validade das propostas de preços das licitantes deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias.

10 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos das seguintes dotações 
orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Agricultura
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03 - 08 - 01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.026 - Construção e Revitalização de Praças e Ruas do Município 
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Infra - Estrutura
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Cultura, Esporte e Lazer
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.11.01 - Secretaria Municipal de Transporte
Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção dos Serviços Administrativos 
Projeto/Atividade: 2.096 - Royalites/FEB/COMP. Financeira P/EXPL.REC.MIN
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.12.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Projeto/Atividade: 1.035 - Ampliação e Melhorias Estruturais do Cemitério Municipal 
Projeto/Atividade: 1.043 - Reforma e/ou Ampliação de Imóveis Públicos
Projeto/Atividade: 2.081 - Construção do Arquivo Municipal 
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Obras 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentaria: 03.05.01 - Secretaria Municipal de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Educação
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Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades da Educação Básica - Fundeb
Projeto/Atividade: 2.132 - Manutenção do Desenvolvimento da Ações de Educação Infantil.
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção das Ações da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.07.01 - Secretaria Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: 1.080 - Bloco Investimento
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Saúde 
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações da Atenção Especializada
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Assistência Social
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2022

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de
Guajeru-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 13.284.658/0001-14, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal 
nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Presidencial 
nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 
2013, Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis torna que fará 
realizar no dia 14/06/2022, às 08:30h, PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 
017/2022, do tipo MENOR PREÇO Global, com modo de disputa “ABERTO” para seleção da proposta 
mais vantajosa para Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Serviços de Reservas, Emissão de 
Bilhetes e fornecimento de Passagens Rodoviárias para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital.

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba pelo endereço 
www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód.
“943286”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e.

Secretária Municipal de Administração

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes 
neste edital.
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.024/2019, DECRETO 
MUNICIPAL Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 066, DE 07 DE MAIO DE 
2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 030 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES 
APLICÁVEIS.

II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 140/2022

IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Global

VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

VII - FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PARCELADA

VIII - SESSÃO PÚBLICA:

DATA: 14/06/2022
HORA: 08:30h

8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de 
LICITAÇÕES, identificador 943286, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pela 
Pregoeira Vera Lúcia Teixeira dos Santos com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da 
Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021.

8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): No sistema Licitacoes-e do 
Banco do Brasil S/A.

8.3 - Recebimento das propostas: até 14/06/2022 às 08:15h.
8.4 - Abertura das propostas: 14/06/2022 às 08:15h.
8.5 - Início da sessão de disputa de preços: 14/06/2022 às 08:30h.

IX - OBJETO:

9.1. Constitui objeto desta Licitação, o Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Serviços de 
Reservas, Emissão de Bilhetes e fornecimento de Passagens Rodoviárias para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital.

9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, á prestação de serviços
constantes do Anexo I.
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9.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão das
Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.

9.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

X - FUNDAMENTO LEGAL 

10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto 
Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 
07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis, 
bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de 
Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito Privado.

10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante.

XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil
(www.bb.com.br), que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que 
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que atendam aos requisitos de habilitação 
previstos neste Edital e seus Anexos.

11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar 
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art.
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.

11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de 
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93.

11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial 
do Município - https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial à disposição dos 
interessados, os quais poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na 
sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00h e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras 
informações sobre a licitação serão prestadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e 
Contratos, nos mesmos locais e horários, pelo(s) Telefax (77)3417-2252.

XII - CREDENCIAMENTO 

12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado através do Banco do Brasil após a formalização do
pedido e da entrega da documentação necessária;

12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis, com 
validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura 
eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das
transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados;
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12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema;

12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura;

12.5 - Caberá ao fornecedor 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;

12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou 
pelo e-mail: licitações@bb.com.br.

XIII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

13.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-e.com.br), 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Obs.: não serão aceitos documentos enviados 
através de link de plataformas de compartilhamento de arquivos, será desclassificado o licitante que adotar 
esse procedimento.

13.1.1 - Arquivos os quais a pregoeira e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem 
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a 
administração, uma vez que, inviabiliza à pregoeira a análise dos mesmos, impossibilitando seu julgamento 
quanto a legalidade da sua habilitação no certame. Obs.: As licitantes deverão dar preferência por anexar 
documentos da Habilitação em arquivos unificados com vários documentos diferentes reduzindo ao 
máximo o número de documentos anexados no sistema ou ainda usar a compactação de vários arquivos 
no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação não será utilizada como 
critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para dar mais praticidade aos operadores do 
sistema bem como celeridade às etapas Adjudicação e Homologação dos vencedores dentro do Sistema).

13.1.2 - A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por seu 
representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, devendo conter 
todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação, sendo DESCLASSIFICADA a proposta de preços inicial que
não atender a estes critérios.

13.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha.

13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006.
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13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em 
campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação e demais condições previstas neste Edital.

13.5 - Incumbirá 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.

13.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema;

13.7 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

13.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

14.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos:

14.1.1 - Valor total do item;
14.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia.

14.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

14.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos 
serviços.

14.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

14.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

14.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;

14.6.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, após o devido processo legal, 
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

14.7 - O valor unitário das passagens poderá ser reajustado conforme percentual autorizado pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
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XV - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

15.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.

15.2 - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

15.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

15.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

15.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 
fase de lances.

15.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

15.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

15.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

15.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital.

15.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

15.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá conforme pré-fixado no sistema.

15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

15.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.

15.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.

15.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
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15.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço.

15.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada ao Banco do Brasil S.A.;

15.15.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

15.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado.

15.18 - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

15.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

15.20 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

15.21 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

15.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

15.23 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.

15.24 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

15.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

15.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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15.27 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens
de preferência, conforme regulamento.

15.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

15.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

15.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

15.31 - A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.

15.32 - Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

16.1 - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos.

16.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93.

16.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.

16.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que ofertem probabilidade de certeza à 
suspeita.

16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

16.5 - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
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16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira em até 24h do recebimento
do pedido de prorrogação.

16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

16.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

16.7 - Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando na caixa eletrônica de troca de 
mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade.

16.8 - A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.

16.8.1 - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

16.8.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

16.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (caso no 
Anexo I do Edital constar essa exclusividade), será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do
empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

16.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

XVII - DA HABILITAÇÃO.

17.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

17.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/)

17.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

17.1.2.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
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17.1.2.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

17.1.2.3 - A comprovação das consultas previstas nos itens no item 17.1.2 poderá ser feita pela própria 
licitante e anexada no sistema juntamente como a documentação de habilitação ao sistema de licitações, 
não sendo obrigatório esse procedimento, pois o ato da licitante já enviar estas consultas junto com a 
documentação de habilitação, serve apenas como facilitador para a Pregoeira avaliar de forma mais rápida 
a documentação e situação da licitante dando celeridade ao processo de julgamento de habilitação da 
licitante.

17.1.3 - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.

17.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

17.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

17.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação.

17.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

17.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

17.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

17.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

17.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:

17.7.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa 
física);

b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades comerciais;

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados 
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se 
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
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e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir;

f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.

17.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da
sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela 
Secretaria da Receita;

e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

OBSERVAÇÕES:

1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;

2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.

3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de
emissão.

4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pela
Pregoeira ou membro de equipe de apoio. 

17.7.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
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sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação 
do balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a 
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta
Comercial. (Obs.: Dispensado para Microempreendedores Individuais)
b.1) Para balanço escriturado pelo Sistema Público de Escrituração Digital-SPED o mesmo deverá estar
acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento, Recibo de Entrega de Livro Digital e Recibo de 
Entrega da Escrituração (FCONT) encaminhada a RFB.

17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) 
Atestados de Capacidade Técnica em nome da empresa, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado.

b) Autorização do órgão competente para trafegar nos destinos relacionados no Anexo I.

17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não 
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme
modelo constante do Anexo IV deste Edital.

17.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o 
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as 
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência 
deste Edital.

17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e 
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI.

17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 
todas as demais exigências do edital.

17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.

17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

17.11 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
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de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.

17.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

17.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

17.14 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

17.15 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

17.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser anexada no Sistema Licitacoes-e no prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante for Declarada Vencedora no sistema eletrônico 
e deverá:

18.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal.

18.1.2 - conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para contato, banco, número 
da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

18.1.3 - conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, bem como, a 
garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo do 
Termo de Referência.

18.1.4 - constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município.

18.1.5 - O Descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como consequência a 
desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada vencedora.

18.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada.

18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
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18.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

18.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.

18.7 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão de 
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios:

18.7.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual de redução 
ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item;

18.7.2 - Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem poderá, a empresa 
vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em detrimento de outros.

18.7.3 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na etapa de lances
para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote/item. Mas não poderá ser 
maior do que o lance vencedor do lote/item.

XVIX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá 
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.

19.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que 
deverá ser encaminhado por escrito em atenção da Pregoeira. 

19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

19.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema,
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor

19.2 - Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

19.2.1 - Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.

19.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
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19.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacaoguajeru@gmail.com ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacaoguajeru@gmail.com em outros 03 (três) dias úteis, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

19.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

19.3 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

19.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 19.2 autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.

19.5 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do 
Município (https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial), passando a valer para todos os 
efeitos à partir da data da publicação.

XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:

20.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

20.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

20.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, telefone, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.

20.2.2 - A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos no Banco do
Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

XXI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

21.1 - Não havendo manifestação de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora 
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.

21.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
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21.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

XXII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

22.1 - Homologado o resultado da licitação, será celebrada a Ata de Registro de Preços, que firmará o
compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura.

22.2 - O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via fac-símile, e-
mail ou meio equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento.

22.3 - O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, 
sem prejuízo das penalidades estipulados no item XXXIV deste Edital.

22.4 - A Ata firmada observará a minuta do Anexo V deste Edital, podendo ser alterada nos termos dos artigos 
57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93.

XXIII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

23.1 - O prestador terá seu registro de preços poderá ser cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

23.1.1 - A pedido empresa(s) licitante(s) vencedora(s) quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ARP, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior;

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços 
de mercado, dos insumos que compõem o custo da prestação dos serviços, e se a comunicação
ocorrer antes da solicitação;

23.1.2 - Por iniciativa da Procuradoria Administração, quando a(s) empresa(s) vencedora(s) registrada(s):

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
d) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na ARP 

ou nas solicitações dela decorrentes
f) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da ARP;
g) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável;
h) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
i) For impedido de licitar e contratar com a Administração;

23.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o Processo Administrativo, a Administração fará o devido
cancelamento do respectivo registro de LOTE(s) na ARP, para os casos em que tiver havido prestação de 
serviços, ou, no caso de não ter havido prestação de serviços, convocará os licitantes remanescentes, por ordem 
de classificação no certame, a fim de proceder ao registro na ARP pelo período de meses remanescentes da 
vigência da ARP. Quando cabíveis, serão aplicadas as sanções previstas neste Edital e Legislação vigente, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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XXIV - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇOS

24.1 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços-ARP serão formalizadas por emissão de 
autorização de prestação de serviços, que será feita por fac-simile ou outro meio equivalente; valendo o 
comprovante do fac-simile ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento da convocação.

24.1.1 - Além das formas de contratação apresentadas no item anterior (Emissão de Autorização de 
Prestação de Serviços), caso julgue conveniente, a Administração poderá realizar a contratação através de 
instrumento contratual, conforme modelo do Anexo IX deste Edital;

24.1.2 - Os contratos decorrentes da ARP deverão ser assinados dentro do prazo de validade da ARP;

24.1.3 - A(s) licitante(s) vencedora(s) que teve seus preços registrados na ARP oriunda da presente
licitação deverá assinar Contrato com a Procuradoria Jurídica do Município, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de notificação (telefônica, fax, escrita ou e-mail) da Administração, onde 
estarão inclusas todas as condições, obrigações e responsabilidades constantes deste Edital e seus Anexos, 
imprescindíveis à fiel execução do objeto da licitação, na forma descrita na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista no Art. 7º da Lei Federal n.º 
10.520/2002;

24.1.4 - O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal, dentro do prazo supramencionado, na 
Procuradoria Jurídica do Município, situada na Sede desta Prefeitura, podendo ser retirado de tal órgão por 
procurador habilitado para que o representante da(s) licitante(s) vencedora(s) possa(m) assiná-lo;

24.1.5 - Alternativamente a convocação mencionada no subitem 24.1.3, a Procuradoria Jurídica do 
Município poderá encaminhar o Contrato, no quantitativo de vias indicado em comunicação, através de 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;

24.1.6 - A recusa injustificada da(s) licitante(s) vencedora(s) em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas
pela Administração Pública;

24.1.7 - No ato da contratação, se for o caso, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá apresentar documento de 
procuração devidamente reconhecido em Cartório, que habilite o seu representante a assinar o Contrato em 
nome da(s) licitante(s) vencedora(s);

24.1.8 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular, no ato da assinatura do 
primeiro Contrato oriundo da ARP, ou se enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão 
adotadas as seguintes providências:

24.1.8.1 - Observar a lista de licitantes remanescentes, verificada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;

24.1.8.2 - Verificar a aceitabilidade da proposta e a habilitação da licitante a que se refere o subitem 
anterior, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, adjudicado o objeto do certame e convocada 
para assinar a ARP e celebrar o respectivo contrato;

24.1.7 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular ou apresentarem a 
existência de fato superveniente, no ato da assinatura dos demais Contratos oriundos da ARP, ou se

Ano 11 - 06/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1375 - PÁGINA 82

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 017/2022 - Pag. 18

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão adotadas as seguintes providências pela 
Administração:

24.1.7.1 - Revogar o(s) quantitativo do(s) LOTE(ns) remanescentes da ARP;

24.1.7.2 - Aplicar as penalidades legais, quando cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

24.2 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 
8.666/93.

a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação 
não se realizar.

XXV - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO

25.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.

25.1.1 - Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência, 
devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem 
como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor 
do bem será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado, de 
acordo com as disposições contidas no art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013.

XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

26.1 - DOS LICITANTE(S) REGISTRADO(S)

26.1.1 - Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e
adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:

a) Assinar a Ata de Registro de Preços e contratos;
b) Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de

Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços;
c) Entregar os bens no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência deste Edital;
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e

seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos
empregados;

e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de
ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

f) Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes,
representantes, concessionárias ou técnicos;

Ano 11 - 06/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1375 - PÁGINA 83

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 017/2022 - Pag. 19

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

g) Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus 
Anexos;

h) Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade 
da prestação de serviços.

26.2 - DA ADMINISTRAÇÃO

26.2.1 - Compete à Prefeitura:

a) A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
b) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme 

modelo Anexo - V;
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 

fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação 
e os quantitativos de contratação definidos;

d) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
e) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
f) Proporcionar, todas as fácilidades indispensáveis à boa execução dos serviços;
g) Indicar o GESTOR DO CONTRATO.

XXVII - CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO

27.1 - A Prestação dos Serviços deverão ser efetuados no Município de Guajeru-Ba, parceladamente, de acordo 
com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida 
pela Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte forma:

a) Conforme autorização da Secretaria de Administração Geral, a contratada deverá iniciar a prestação dos 
serviços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, e concluí os serviços em tempo hábil estipulado em 
Cronograma estabelecido pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba;

b) As ordens de serviços poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a Contratante 
achar conveniente. No momento da assinatura do contrato a empresa irá constar o endereço de e-mail 
e/ou número fac-simile para a realização dos pedidos, ficando a critério da Contratante o meio de 
comunicação mais conveniente para Administração, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar 
o não recebimento das Autorizações de Serviços.

27.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias 
requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta.

27.3 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e após 
atestado de recebimento da seguinte forma:

27.4 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.

- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega do material.

27.5 - As despesas dos serviços acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
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Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

XXVIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e 
serão separadas conforme Ordens de Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelo objeto deste 
Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento;

b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão 
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, 
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos eventuais encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, 
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou 
por seus prepostos;

e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste Edital,
bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;

f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.

A CONTRATADA ainda deverá:

a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
acompanhamento pela Contratante;

b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com à prestação de serviços objeto 
da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada, para 
aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e 
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e 
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;
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d) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses 
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;

e) Só divulgar informações acerca da prestação de serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome da
Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.

f) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;

g) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

h) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante.

i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados;

j) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-
se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por
força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;

k) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que a prestação de serviços contratadas se realize
com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua inteira responsabilidade;

l) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;

m) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;

b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;

c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do
objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;

d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução da prestação dos serviços objeto do contrato.

XXIX - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO

29.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e 
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo IX deste Edital.

29.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar 
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

29.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o material, que
realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será emitido TERMO 
DE RECEBIMENTO Anexo VIII.

29.4 - A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de Responsável.
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29.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.

XXX - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.

XXXI - RESCISÃO

31.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas na Lei nº 8.666/93.

31.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas 
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.

31.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

31.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93.

XXXII - DAS PENALIDADES

32.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo. 

32.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada 
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo 
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

32.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses quando:

a) Não celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento na execução do objeto;
e) Não mantiver a proposta de preço;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo, desacato a Pregoeira e aos participantes do certame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste Edital;
j) Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos na 

proposta;
k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam.

32.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, 
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:
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32.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

32.4.2 - Multa por atraso imotivado da prestação de serviços objeto do contrato, nos prazos abaixo definidos:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco)
dias, desistência na entrega do material;

b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura da prestação de serviços objeto do contrato;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho

ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura da prestação de serviços;
d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento

correspondente: 20% sobre o valor da fatura da prestação de serviços objeto do contrato.

32.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:

a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 
da Administração Pública Municipal;

b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal;

c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no
contrato: multa de 10% e 20%;

d) paralisar a prestação de serviços objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
administração: multa de 10% a 20%;

e) adulterar ou alterar substâncias e características física, química ou biológica dos produtos objeto do
contrato: multa de 20%;

f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, dos produtos objeto do contrato falsificado, furtado,
deteriorado ou danificado: multa de 20%;

g) entregar os produtos objeto do contrato que cause danos à saúde, tais como infecções, intoxicações,
devidamente comprovada: multa de até 20%.

32.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o 
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 32.4. 

32.6 - 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 
comprimento de penalidades que lhe foi imposta.

32.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.

32.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 
deduzidas do valor correspondente ao valor da prestação de serviços, após prévio Processo Administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
de Administração.

32.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa 
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.

Ano 11 - 06/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1375 - PÁGINA 88

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 017/2022 - Pag. 24

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

32.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo 
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

32.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 
administrativa à Contratada, sob pena de multa.

32.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.

XXXIII - DOS ANEXOS

33.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:

a) Anexo I - Proposta de Preços;
b) Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
c) Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
d) Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
e) Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
f) Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g) Anexo VII - Declaração de Inexistência de Impedimento;
h) Anexo VIII - Termo de Recebimento;
i) Anexo IX - Minuta do Contrato;
j) Anexo X - Termo de Referência.

XXXIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

34.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.

34.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Pregoeira, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.

34.3 - A Pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

34.4 - A Pregoeira, 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.

34.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Guajeru-
Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

34.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br
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34.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.

34.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.

34.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

34.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à 
data fixada para o recebimento das propostas.

34.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

34.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente 
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, à 
Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço licitacaoguajeru@gmail.com, sendo que o 
licitante, deve entrar em contato com a Pregoeira através do telefone (77)3417-2252 para confirmação do 
recebimento do e-mail.

34.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013 e 
Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis.

XXXV - FORO

35.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa.

Guajeru-Ba, 01 de Junho de 2022.

Vera Lúcia Teixeira dos Santos
Pregoeira Municipal

Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

FORNECEDOR: CNPJ:
ENDEREÇO: CEP: INSC. EST.:
MUNICIPIO: ESTADO: FONE:
DATA: 14/06/2022. E-MAIL: CONTATO:

ITEM QUANT. UNID. ROTEIRO VALOR ESTIMADO
UNITÁRIO TOTAL

1 150 UN BRUMADO / SALVADOR (Comercial) R$215,00 R$32.250,00
2 150 UN SALVADOR / BRUMADO (Comercial) R$215,00 R$32.250,00
3 20 UN BRUMADO / SALVADOR (Leito com Ar) R$313,33 R$6.266,60
4 20 UN SALVADOR / BRUMADO (Leito com Ar) R$313,33 R$6.266,60
5 05 UN BRUMADO / EUNÁPOLIS (Comercial) R$75,00 R$375,00
6 05 UN EUNÁPOLIS / BRUMADO (Comercial) R$75,00 R$375,00
7 50 UM BRUMADO / SÃO PAULO(Comercial) R$398,33 R$19.916,50
8 50 UN SÃO PAULO / BRUMADO (Comercial) R$398,33 R$19.916,50
9 40 UN BRUMADO / VITÓRIA DA CONQUISTA (Comercial) R$35,00 R$1.400,00

10 40 UN VITÓRIA DA CONQUISTA / BRUMADO (Comercial) R$35,00 R$1.400,00
11 20 UN BRUMADO / ITABUNA (Comercial) R$115,00 R$2.300,00
12 20 UN ITABUNA / BRUMADO (Comercial) R$115,00 R$2.300,00
13 20 UN BRUMADO / ILHÉUS (Comercial) R$125,00 R$2.500,00
14 20 UN ILHEUS / BRUMADO (Comercial) R$125,00 R$2.500,00
15 20 UN BRUMADO / GUANAMBI (Comercial) R$55,00 R$1.100,00
16 20 UN GUANAMBI / BRUMADO (Comercial) R$55,00 R$1.100,00
17 10 UN BRUMADO / MONTES CLAROS (Comercial) R$125,00 R$1.250,00
18 10 UN MONTES CLAROS / BRUMADO (Comercial) R$125,00 R$1.250,00
19 10 UN BRUMADO / CAETITÉ (Comercial) R$35,00 R$350,00
20 10 UN CAETITÉ / BRUMADO (Comercial) R$35,00 R$350,00
21 15 UN PORTO SEGURO/BRUMADO (Comercial) R$85,00 R$1.275,00
22 15 UN PORTO SEGURO / BRUMADO (Comercial) R$85,00 R$1.275,00
23 10 UN BRUMADO / RIO DE JANEIRO (Comercial) R$325,00 R$3.250,00
24 10 UN RIO DE JANEIRO / BRUMADO / (Comercial) R$325,00 R$3.250,00
25 05 UN BRUMADO / BRASÍLIA (Comercial) R$301,67 R$1.508,35
26 05 UN BRASÍLIA / BRUMADO (Comercial) R$301,67 R$1.508,35

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 147.482,90

* Os locais e quantitativos anteriormente discriminados foram estimados para efeito de computação do valor 
da licitação e poderão ser alterados em conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Guajeru-Ba, desde que dentro do valor contratado.
Apresentamos nossa Proposta de Desconto para Prestação dos serviços, na forma de Pregão Eletrônico
nº 017/2022, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Desconto Percentual Ofertado:

Passagens Rodoviárias: ________ % ( _________________________________________ ).

No preço apresentado nesta Proposta de Preços estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, 
tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, 
materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem e quaisquer outros necessários ao fiel 
e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos.
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Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das 
obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital, aceitando-as integralmente.

1 - OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preços para Aquisição de Serviços de Reservas, Emissão 
de Bilhetes e fornecimento de Passagens Rodoviárias para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas abaixo 
apresentadas.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS 

2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima 
apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior.

3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

3.1 - As Passagens deverão ser entregues na Sede do Município de Guajeru-Ba.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as 
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a 
regularização.
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem 
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a prestação dos serviços, conforme 
exigências do Edital.

5 - PRAZOS

5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias 
requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada conforme prazos estipulados no Edital 
do Pregão Eletrônico nº 017/2022 após a expedição da Autorização de Fornecimento, contando-se o prazo a 
partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil. 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de 
Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
7.1.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, 
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informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
7.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico nº 017/2022 e na Ata de Registro de Preços;
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por 
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no 
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a 
terceiros.

8 - PENALIDADES

8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá 
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93.

Forma de Entrega: Parcelada (gradativa) durante 12 (doze) meses, conforme solicitação da 
Contratante.
Prazo de Entrega: Em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação.
Forma de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega. Banco: _______ Ag.: ________ C/C:
___________
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Representante da Empresa: _______________________________________________________

Cargo: ______________________ RG: _________________  CPF: _______________________

________________, _____ de _____________________20___.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ....................................................., 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua 
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para 
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, 
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc). 

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

ANEXO III

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

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

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

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

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

ANEXO V

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ............/20.....
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº .........../20.....

Aos ........ dias do mês de ............. de 20......, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, neste ato representada pelo seu 
Prefeito Municipal, o Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), portador(a)  da cédula  de identidade nº
............., emitida pela SSP/......., inscrito(a)  no CPF sob o n° .................., com endereço na 
..................................,, doravante denominado PREFEITURA, Bahia, neste ato denominada simplesmente 
PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, e de outro lado, as empresas 
adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em     /    /20...., doravante denominada FORNECEDOR, com base 
na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, têm entre si, 
justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que 
se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta 
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir 
relacionado(s), objetivando o a Aquisição de Serviços de Reservas, Emissão de Bilhetes e fornecimento de 
Passagens Rodoviárias para atender as necessidades das Secretarias Municipais, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório.

Empresa ...................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
..............................., com sede na à ....................................... , na cidade de .............................., UF, representada 
por seu(sua) procurador(a), Sr.(a) ......................................, brasileiro, estado civil, portador(a) da cédula de 
identidade RG n.º ........................., emitida pela SSP/BA e do CPF/MF n.º ........................., residente e 
domiciliado(a) na ..........................................................., na cidade de ......................., UF.

Item XXX: XXXX UNI.                             Descrição dos Serviços               .

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O ajuste com o(s) fornecedor(es) 
registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de Autorização de Serviços, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Serviços, decorrente desta 
Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 017/2022.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos 
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
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3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de 
maio de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 
mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o 
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo 
julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de 
Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 
no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Prestação de Serviços será 
o Foro da Comarca de Guajeru-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo 
assistiram e que também o subscrevem.

__________________________________
PREFEITURA

__________________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa 
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento 
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou 
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora 
do certame.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do 
credenciamento dos licitantes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Eu, ..................................(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ...........................,
CNPJ____........______interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Eletrônico nº 017/2022), da 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA,  DECLARO,  sob as penas da Lei, que,  que inexiste 
impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

ANEXO VIII

TERMO DE RECEBIMENTO

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, através do Servidor .................................................................... 
responsável pelo recebimento dos serviços da empresa ........................................................, vencedora do(s) 
Lote(s) nº(s) ................................................, da licitação processada na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 017/2022, atesta o recebimento de que trata este referido anexo, dos serviços abaixo 
relacionados, nas datas ali especificadas, emitindo,  após a verificação dos serviços sendo os mesmos
apresentados anteriormente através das especificações do Anexo I, deste Edital, o presente Termo.

Item Tipo do Serviço Quantidade
Recebida

Preço Data do 
RecebimentoUnitário Total

TOTAL

Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Guajeru-Ba, ........... de ...........................de 20.......

_________________________________________________
Responsável - Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº ........

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A EMPRESA 
.................................................... NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE e em 
razão da Nota Técnica nº 001 MS/SE/FNS de 30 de julho de 2009 e do Ofício Circular nº 3.126 MS/SE/FNS, ambos 
do Ministério da Saúde, figura neste ato como CO-PARTICIPANTES o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, 
Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal 
Cangussu, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, e do outro lado a 
empresa ...................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ..............................., 
com sede na ...................................................................., representada neste ato por o(a) Sr(a). 
......................................................, .............................., com registro de identidade nº ............................... e cadastro no 
CPF nº .............................., doravante denominado(a) CONTRATADO(A), com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 017/2022 e Ata de Registro de Preços nº .................... 
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Serviços de Reservas, Emissão de 
Bilhetes e fornecimento de Passagens Rodoviárias para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 017/2022 e na Ata de Registro de 
Preços n° .............

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
............................................ a serem pagos após o devido fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora contratado.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até ............ meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: ............................................
Projeto/Atividade: ............................................
Elemento de Despesa: ............................................
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item 
XXXII do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) 
às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública 
cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° .............

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os Serviços solicitados num prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação de acordo com a 

quantidade ora estipulada, independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Prestação 
de Serviços:
Endereço de E-mail: ........................................................
Fac-Simile: ...........................

a) Paralisação por falta de pagamento;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
d) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e 

a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

Ano 11 - 06/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1375 - PÁGINA 103

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 017/2022 - Pag. 39

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

e) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 017/2022 e Ata de Registro de Preços n° ..............

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Guajeru-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, ...... de .............................. de ..............

_____________________________________
............................................................

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
............................................................

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
............................................................

Gestora do FMAS
Contratante

_____________________________________
............................................................

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

ANEXO X – TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Aquisição de 
Serviços de Reservas, Emissão de Bilhetes e fornecimento de Passagens Rodoviárias para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e 
condições mínimas acima apresentadas.
1.2 - A justificativa para a aquisição de Gás Medicinal e materiais para atendimento de pacientes do 
Município usuários dos serviços públicos de saúde.

ITEM QUANT. UNID. ROTEIRO

1 150 UN BRUMADO / SALVADOR (Comercial)
2 150 UN SALVADOR / BRUMADO (Comercial)
3 20 UN BRUMADO / SALVADOR (Leito com Ar)
4 20 UN SALVADOR / BRUMADO (Leito com Ar)
5 05 UN BRUMADO / EUNÁPOLIS (Comercial)
6 05 UN EUNÁPOLIS / BRUMADO (Comercial)
7 50 UM BRUMADO / SÃO PAULO(Comercial)
8 50 UN SÃO PAULO / BRUMADO (Comercial)
9 40 UN BRUMADO / VITÓRIA DA CONQUISTA (Comercial)

10 40 UN VITÓRIA DA CONQUISTA / BRUMADO (Comercial)
11 20 UN BRUMADO / ITABUNA (Comercial)
12 20 UN ITABUNA / BRUMADO (Comercial)
13 20 UN BRUMADO / ILHÉUS (Comercial)
14 20 UN ILHEUS / BRUMADO (Comercial)
15 20 UN BRUMADO / GUANAMBI (Comercial)
16 20 UN GUANAMBI / BRUMADO (Comercial)
17 10 UN BRUMADO / MONTES CLAROS (Comercial)
18 10 UN MONTES CLAROS / BRUMADO (Comercial)
19 10 UN BRUMADO / CAETITÉ (Comercial)
20 10 UN CAETITÉ / BRUMADO (Comercial)
21 15 UN PORTO SEGURO/BRUMADO (Comercial)
22 15 UN PORTO SEGURO / BRUMADO (Comercial)
23 10 UN BRUMADO / RIO DE JANEIRO (Comercial)
24 10 UN RIO DE JANEIRO / BRUMADO / (Comercial)
25 05 UN BRUMADO / BRASÍLIA (Comercial)
26 05 UN BRASÍLIA / BRUMADO (Comercial)

2 - ITENS E QUANTITATIVOS 

2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima 
apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior.

3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

3.1 - As Passagens deverão ser entregues na Sede do Município de Guajeru-Ba.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as 
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a 
regularização.
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem 
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.
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4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a prestação dos serviços, conforme 
exigências do Edital.

5 - PRAZOS

5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias
requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada conforme prazos estipulados no Edital 
do Pregão Eletrônico nº 017/2022 após a expedição da Autorização de Fornecimento, contando-se o prazo a 
partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil. 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de 
Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
7.1.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, 
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
7.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico nº 017/2022 e na Ata de Registro de Preços;
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por 
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no 
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a 
terceiros.

8 - PENALIDADES

8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá 
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93.

9 - VALIDADE DA PROPOSTA
A Validade das propostas de preços das licitantes deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias.

10 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos das seguintes dotações 
orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
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Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2022

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de 
Guajeru-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 13.284.658/0001-14, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal 
nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 
065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 030 
de 04 de Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis torna público que fará realizar no dia 
17/06/2022, às 08:30h, no Setor de Licitações e Contratos, situado no prédio desta Prefeitura, sito à Praça 
Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, o PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 018/2022, do tipo MENOR PREÇO - Global - MENOR PERCENTUAL DE TAXA 
DE ADMINISTRAÇÃO para seleção da proposta mais vantajosa paraa Contratação de empresa para 
prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis com 
Fornecimento de Cartão eletrônico com chips, para atender as necessidades da Frota de Veículos e 
Máquinas Pesadas do Município, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas 
cláusulas deste Edital.

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes 
neste edital.
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO MUNICIPAL Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 
2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 068, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 030 
DE 04 DE JANEIRO DE 2021 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS.

II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 145/2022

IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Global - MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO

VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

VII - FORMA DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO PARCELADA

VIII - SESSÃO PÚBLICA:

DATA: 17/06/2022
HORA: 08:30h

8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da 
informação - INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de 
LICITAÇÕES, identificador 943289, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
para o aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pela 
Pregoeira Vera Lúcia Teixeira dos Santos com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da 
Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021.

8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): No sistema Licitacoes-e do 
Banco do Brasil S/A.

8.3 - Recebimento das propostas: até 17/06/2022 às 08:30h.
8.4 - Abertura das propostas: 17/06/2022 às 08:30h.
8.5 - Início da sessão de disputa de preços: 17/06/2022 às 08:30h.

IX - OBJETO:

9.1. Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de empresa para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis com Fornecimento de Cartão 
eletrônico com chips, para atender as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do 
Município, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital.

9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, o Fornecimento dos 
itens constantes do Anexo I.
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9.3 - A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na Minuta do Contrato 
de Prestação de Serviços, Anexo V deste Edital.

X - FUNDAMENTO LEGAL 

10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto 
Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 
17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 030 de 04 de 
Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital, 
aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito 
Privado.

10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.

XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil 
(www.bb.com.br), que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que 
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que atendam aos requisitos de habilitação 
previstos neste Edital e seus Anexos.

11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar 
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art.
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.

11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de 
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93.

11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial 
do Município - https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial à disposição dos 
interessados, os quais poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na 
sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00h e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras 
informações sobre a licitação serão prestadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e 
Contratos, nos mesmos locais e horários, pelo(s) Telefax (77)3417-2252.

XII - CREDENCIAMENTO 

12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado através do Banco do Brasil após a formalização do
pedido e da entrega da documentação necessária;

12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis, com 
validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura 
eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das
transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados;

12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema;
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12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura;

12.5 - Caberá ao fornecedor 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;

12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou 
pelo e-mail: licitações@bb.com.br.

XIII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

13.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-e.com.br), 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Obs.: não serão aceitos documentos enviados 
através de link de plataformas de compartilhamento de arquivos, será desclassificado o licitante que adotar 
esse procedimento.

13.1.1 - Arquivos os quais a pregoeira e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem 
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a 
administração, uma vez que, inviabiliza à pregoeira a análise dos mesmos, impossibilitando seu julgamento 
quanto a legalidade da sua habilitação no certame. Obs.: As licitantes deverão dar preferência por anexar 
documentos da Habilitação em arquivos unificados com vários documentos diferentes reduzindo ao 
máximo o número de documentos anexados no sistema ou ainda usar a compactação de vários arquivos 
no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação não será utilizada como 
critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para dar mais praticidade aos operadores do 
sistema bem como celeridade às etapas Adjudicação e Homologação dos vencedores dentro do Sistema).

13.1.2 - A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por seu 
representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, devendo conter 
todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação, sendo DESCLASSIFICADA a proposta de preços inicial que
não atender a estes critérios.

13.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha.

13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006.

13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em 
campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação e demais condições previstas neste Edital.

13.5 - Incumbirá 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.
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13.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema;

13.7 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

13.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

14.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos:

14.1.1 - Valor total do item;

14.1.2 - A Proposta de Preços deverá ter indicação e descrição de forma detalhada das características do 
objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos, com 
valor unitário em reais e especialmente a Taxa de Administração, expressa em percentual (%) com, no 
máximo, 02(duas) casas decimais, e nele deverão estar inclusos todos os custos de qualquer natureza, 
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, 
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, 
incorram ou venham a incorrer direta ou indiretamente sobre o objeto licitado, em consonância com o Anexo 
I, modelo de Proposta de Preços;

14.1.3 - O valor da Taxa de Administração, expressa em percentual(%) com, no máximo, 02(duas) casas 
decimais, admitido para o pagamento da prestação dos serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos 
efetuados, respectivamente, com abastecimento de veículos através do Sistema de Gerenciamento da
proponente;

14.1.4 - Os valores da Taxa de Administração em percentual(%) cotados deverão ser referidos à data de 
recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso 
computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas; 

14.1.5 - Será aceita a apresentação de Taxa de Administração em percentual(%) não podendo ser superior a 
0,90% (zero ponto noventa por cento), sendo aceita taxa igual ou abaixo de zero (NEGATIVA). 

14.1.6 - Considerando a impossibilidade técnica de serem efetuados lances com valores negativos no sistema 
licitacoes-e do Banco do Brasil, utilizado pelo Município de Guajeru-Ba, para execução dos Pregões 
Eletrônicos, especificamente neste certame, o Licitante deverá elaborar a sua proposta de preços indicando a 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO com duas casas decimais, conforme TABELA DE CORRELAÇÃO 
DESCRITA NA ALÍNEA "a" DESTE ITEM, que incidirá sobre o Valor Total do(s) lote(s) referentes ao 
objeto deste Pregão Eletrônico nº 018/2022, observando as exigências técnicas e determinações explícitas 
do Termo de Referência e Minuta do Contrato, e ainda observando: 

a) Como o sistema de Pregão Eletrônico licitacoes-e não permite lances com valores negativos, os
participantes deverão utilizar uma correlação onde o lance de valor 100 (cem) equivalerá a 0% (zero por
cento). Exemplificando: a Taxa de Administração LIMITE de 0,90% (noventa centésimos percentuais)
deverá ser lançada como 100,90. As taxas inferiores a ZERO serão os valores inferiores a 100, tais
como: 99,99 (-0,01%), 99,50 (- 0,5%), 99,45 (-0,55%) e etc.
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EXEMPLOS DE VALORES A SEREM UTILIZADOS NA ETAPA DE LANCES DA 
LICITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
OFERTADA (em%) -1% -0,55% -0,50% -0,08% -0,01% 0% 0,10% 0,15% 0,90%

VALOR DIGITADO 
NO SISTEMA

licitacoes-e
99,00 99,45 99,50 99,92 99,99 100 100,1 100,15 100,9

14.1.7 - Serão desclassificadas NO FINAL DA DISPUTA, as propostas que não atenderem às condições e 
exigências deste Edital, que consignarem Taxa de Administração Superior a 0,90% (zero vírgula noventa por 
cento) ou com taxas manifestadamente inexequíveis. Essas são assim consideradas as taxas 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, valor indicado no Anexo I deste Edital de licitação; 

14.1.8 - A licitante vencedora deverá disponibilizar, no ato da assinatura do contrato, rede de postos de 
abastecimento credenciados e equipados para aceitar transações com os cartões eletrônicos, ou transações via 
internet, dentro do Estado da Bahia atendendo as demandas deste Edital; 

14.1.9 - A licitante vencedora deverá disponibilizar no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a
assinatura do contrato, a(s) rede(s) credenciada(s) para abastecimento de combustível e para manutenção da 
frota, contemplando, dentro do Estado da Bahia, no mínimo, as seguintes cidades: Guajeru-Ba, Salvador, 
Feira de Santana, Milagres, Santo Antonio de Jesus, Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jequié, 
Jaguaquara, Santo Estevão, Brumado, Caetité, Bom Jesus da Lapa, Sta. Maria da Vitória, Correntina, sendo 
que na cidade de Guajeru-Ba deverá haver, no mínimo, 01 (um) posto de combustíveis.

14.1.10 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, poderá solicitar a qualquer tempo credenciamento de novos 
estabelecimentos.

14.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

14.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 
bens.

14.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto.

14.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

14.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;

14.6.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
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XV - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.

15.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.

15.2 - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

15.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

15.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

15.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 
fase de lances.

15.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

15.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

15.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

15.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital.

15.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

15.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá conforme pré-fixado no sistema.

15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

15.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.

15.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.

15.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

15.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço.
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15.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada ao Banco do Brasil S.A.;

15.15.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

15.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado.

15.18 - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

15.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

15.20 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

15.21 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

15.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

15.23 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.

15.24 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

15.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

15.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

15.27 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens
de preferência, conforme regulamento.
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15.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

15.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

15.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

15.31 - A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.

15.32 - Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

16.1 - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos.

16.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível,
observando-se a regra estabelecida no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93.

16.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.

16.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que ofertem probabilidade de certeza à 
suspeita.

16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

16.5 - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira em até 24h do recebimento
do pedido de prorrogação.

16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
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ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

16.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

16.7 - Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando na caixa eletrônica de troca de 
mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade.

16.8 - A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.

16.8.1 - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

16.8.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

16.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (caso no 
Anexo I do Edital constar essa exclusividade), será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do
empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

16.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

XVII - DA HABILITAÇÃO.

17.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

17.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/)

17.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

17.1.2.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

17.1.2.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

17.1.2.3 - A comprovação das consultas previstas nos itens no item 17.1.2 poderá ser feita pela própria 
licitante e anexada no sistema juntamente como a documentação de habilitação ao sistema de licitações, 
não sendo obrigatório esse procedimento, pois o ato da licitante já enviar estas consultas junto com a 
documentação de habilitação, serve apenas como facilitador para a Pregoeira avaliar de forma mais rápida 
a documentação e situação da licitante dando celeridade ao processo de julgamento de habilitação da 
licitante.

Ano 11 - 06/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1375 - PÁGINA 117

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 018/2022 - Pag. 11

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

17.1.3 - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.

17.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

17.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

17.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação.

17.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

17.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

17.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

17.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

17.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:

17.7.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa 
física);

b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades comerciais;

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados 
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 
assim o exigir;

f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do 
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.

17.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da
sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita;

e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

OBSERVAÇÕES:

1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;

2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.

3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de
emissão.

4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pela
Pregoeira ou membro de equipe de apoio. 

17.7.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação
do balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta
Comercial.

17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
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a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não 
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme
modelo constante do Anexo IV deste Edital.

15.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o 
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as 
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência 
deste Edital.

17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e 
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos 
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI.

17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.

17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.

17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

17.11 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.

17.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

17.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

17.14 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

17.15 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
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que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

17.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser anexada no Sistema Licitacoes-e no prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante for Declarada Vencedora no sistema eletrônico 
e deverá:

18.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal.

18.1.2 - conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para contato, banco, número 
da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

18.1.3 - conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, bem como, a 
garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo do 
Termo de Referência.

18.1.4 - constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município.

18.1.5 - O Descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como consequência a 
desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada vencedora.

18.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada.

18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

18.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

18.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.

18.7 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão de 
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios:
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18.7.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual de redução 
ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item;

18.7.2 - Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem poderá, a empresa 
vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em detrimento de outros.

18.7.3 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na etapa de lances
para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote/item. Mas não poderá ser 
maior do que o lance vencedor do lote/item.

XVIX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

16.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá 
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.

16.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que 
deverá ser encaminhado por escrito em atenção da Pregoeira.

16.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

16.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema,
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor

16.2 - Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

16.2.1 - Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.

16.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.

16.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacaoguajeru@gmail.com ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacaoguajeru@gmail.com em outros 03 (três) dias úteis, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

16.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.3 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

16.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 16.2 autoriza a Pregoeira a através do Chat de 
mensagens do Sistema, inserir mensagem de convocação à licitante para que no prazo de até 03 (três) dias úteis,
contados desta convocação, sem hipótese de prorrogação, sob pena de desclassificação, promova, através de 
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profissional técnico devidamente identificado, presencialmente no Prédio da Prefeitura Municipal de Guajeru-
Ba, a demonstração do sistema de gerenciamento;

16.1.1 - A demonstração do sistema de gerenciamento deverá ser previamente agendado para ser realizado 
no horário das 08:00 às 12:0h, devendo a licitante declarada vencedora no sistema licitações-e formalizar o 
pedido de agendamento no Chat de mensagens do Sistema e ainda enviar esse pedido através de Carta 
Formal para o e-mail licitacaoguajeru@gmail.com, com um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas 
anteriores à data de apresentação, devendo ser aprovada pela Pregoeira essa data de agendamento;
16.1.2 - A Pregoeira informará através do Chat de mensagens do Sistema a data e horário do agendamento da 
demonstração do sistema de gerenciamento a ser realizado pela licitante declarada vencedora, para que 
qualquer uma das licitantes ou outros interessados possam acompanhar caso julguem necessário;
16.1.3 - Não sendo cumpridas todas as exigências pela licitante declarada vencedora no sistema de licitações, 
este será desclassificado, devendo-se, em ato contínuo, o segundo colocado promover a demonstração do 
sistema de gerenciamento que deverá ser agendado conforme previsto no item 16.1.1 deste Edital, e assim 
sucessivamente, até que todas as requisições sejam devidamente atendidas;
16.1.4 - Somente após a demonstração do sistema de gerenciamento, com a devida aprovação do mesmo
pelos responsáveis pela avaliação, ocorrerá a Adjudicação do objeto da licitação, para posterior homologação
e assinatura do contrato;
16.1.5 - O não cumprimento dos itens 16.1.1 deste Edital pela empresa declarada vencedora, caracteriza 
desclassificação automática da empresa, devendo a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba convocar (caso 
tenha) o segundo colocado no certame para cumprir a mesma obrigatoriedade nos prazos estipulados;

16.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 16.2 autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.

16.5 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do 
Município (https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial), passando a valer para todos os 
efeitos à partir da data da publicação.

XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:

20.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

20.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

20.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, telefone, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.

20.2.2 - A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos no Banco do
Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

XXIII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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23.1 - Não havendo manifestação de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora 
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.

23.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o 
procedimento licitatório.

23.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

XXIV - DA CONTRATAÇÃO

24.1 - A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 
8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, 
devendo comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia.

24.2 - Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de 
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.

24.3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é 
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e
verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo 
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.

24.4 - O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e será emitido para o 
CNPJ informado na proposta de preços.

24.5 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas 
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 

a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da 
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por 
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação 
não se realizar.

24.6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, 
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de 
aditamento.

24.7 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que se trata o item 24.5, alínea (a) ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as 
demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da 
contratação.
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24.7.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação 
do aviso por publicação no Diário Oficial do Município.

24.8 - O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, conforme Inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

24.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da 
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de 
Licitações e Contratos para assinatura do instrumento contratual.

XXV - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

25.1 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, terão todos os direitos e deveres observados 
pela lei Complementar 123/06.

25.2 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, deverão apresentar uma declaração, conforme
modelo Anexo VII.

XXVI - ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

26.1 - Deverá ocorrer no dia, hora e local designados no item VIII deste Edital, após concluída a fase de 
habilitação, observados os prazos recursais.

XXVII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO E PRAZO

27.1 - A Prestação dos serviços constituirá na disponibilização de Cartões Magnéticos em quantitativos a ser 
definidos pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba e acesso de Sistema de Gerenciamento, de acordo com a 
necessidade da Administração Municipal, mediante requisição emitida pela Divisão de Compras ou por outros 
oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte forma:

a) O prazo de Liberação do Software de Gerenciamento, com Treinamento de servidores indicados pela
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, e entrega dos cartões é de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da data de assinatura do instrumento contratual, conforme necessidade do setor requisitante, no 
seguinte endereço: Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia;

b) Os cartões serão recebidos provisoriamente no prazo de 05(cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com as especificações constantes no Edital de Licitação e na proposta da licitante vencedora;

c) Os cartões poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades;

d) Os cartões serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 
termo circunstanciado.

e) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

f) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

g) As Autorizações de Fornecimento/Prestação de serviços poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou 
outro meio que a Contratante achar conveniente e que seja previamente comunicado à contratada a 
forma de comunicação, caso seja outro meio que não seja via e-mail ou fac-simile.
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27.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias 
requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta.

27.3 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e após 
atestado de recebimento da seguinte forma:

27.4 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.

27.4.1 - O pagamento deverá ocorrer até o 10° (décimo) dia útil após atesto do fiscal, mediante 
apresentação da fatura, devendo esta ser aceita e atestada pelo servidor público designado como gestor do 
contrato a ser firmado entre as partes e após a comprovação e juntada as certidões negativas fiscais e 
trabalhista em validade;

27.4.2 - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo 
CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados 
à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 
formulas:
I = (TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em 

27.4.3 - A Contratante não estará sujeito à compensação financeira a que se refere o item 27.4.2 se o atraso 
decorrer dos fornecimentos ou com ausência total ou parcial de documentação hábil, ou pendente de 
cumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas do contrato;

27.4.4 - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser 
instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior 
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, 
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa;

27.4.5 - Antes de efetuar o pagamento, o CONTRATANTE reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda, a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP, nos termos do artigo 64 da Lei nº 9.430/1996;

27.4.6 - Se a CONTRATADA for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, houver optado pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições instituído pela Lei Complementar 
nº 123/2006 (Simples Nacional) e apresentar uma declaração ao CONTRATANTE, ficará dispensada das 
retenções previstas no item anterior, conforme dispuser as normas vigentes;

27.5.7 - Se for dispensado das retenções de tributos na fonte, a CONTRATADA é obrigada a informar 
qualquer alteração de sua condição de optante pelo Simples Nacional, sob pena da aplicação de sanções 
contratuais e legais.

27.5 - As despesas dos serviços acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:

Unidade Orçamentária: 03.01.01 - Gabinete do Prefeito 
Projeto/Atividade: 2.009 - Manutenção dos Serviços Administrativos
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Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 40%
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Projeto/Atividade: 2.121 - Manutenção do Sistema de Transporte Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Projeto/Atividade: 2.145 - Enfrentamento da Emergência em Saúde – COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD - SUAS
Projeto/Atividade: 2.146 - Programa Primeira Infância – SUAS
Projeto/Atividade: 2.162 - Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.029 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodovias
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenção do Departamento de Abastecimento de Água e Sistema Hídricos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.11.01 - Secretaria Municipal de Transportes
Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Projeto/Atividade: 2.096 - Royalties/FEP/Comp. Financeira p/ Expl. Rec. Min.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.104 - Atividades Desportivas, Recreativas e de Lazer
Projeto/Atividade: 2.105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

XXVIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e
serão separadas conforme Ordens de Fornecimento/Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelo
objeto deste Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para o pagamento;

b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda,
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos eventuais encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;

e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos serviços, objeto
deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;

f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.

A CONTRATADA ainda deverá:

a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante;

b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao fornecimento dos produtos
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada,
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;

d) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses 
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;

e) Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, que envolva o
nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.

f) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;
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g) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

h) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante.

i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados;

j) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-
se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por
força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;

k) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que o fornecimento dos produtos contratados se
realize com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua inteira responsabilidade;

l) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;

m) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;

n) Manter softwares de gerenciamento integrado, com captura eletrônica de dados e liquidação financeira
dos gastos, oferecendo relatórios gerenciais de controle de situação (histórico de quilometragem) e das
despesas de abastecimento de cada um dos veículos do CONTRATANTE ou a seu serviço;

o) Manter softwares operacionais para processamento das informações nos cartões e terminais;
p) Manter cartões individuais que viabilizem o gerenciamento de informações da frota para cada veículo;
q) Manter informação dos dados de consumo no momento do abastecimento, quilometragem, custos,

identificação do veículo, identificação do portador do cartão, datas e horários de abastecimento, e tipos
de combustíveis em base gerencial de dados disponíveis para a CONTRATANTE.

r) Manter a rede de postos de abastecimento pronta e equipada para aceitar transações com os cartões dos
usuários neste Município;

s) Manter sistema tecnológico integrado que ofereça rapidez e segurança nas operações feitas durante os
abastecimentos dos veículos, emitindo comprovantes onde constem os valores referentes à quantidade
de combustível, valor por litro e valor total abastecido no veículo, saldo disponível, nome do condutor
responsável e que viabilize o pagamento do abastecimento de combustíveis nos postos de abastecimento 
através do cartão magnético;

t) Disponibilizar cartões de identificação do usuário, com senha pessoal por condutor e código para
identificação do veículo;

u) Disponibilizar acesso através da WEB (Internet), por meio de senha administrativa para o Fiscal do
Contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios;

v) Atender às solicitações dos serviços com presteza e tempestividade;
w) Manter Centro de Atendimento em tempo integral, em todos os dias da semana, inclusive feriados,

acessado gratuitamente por telefone;
x) Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, disponibilizando através de e- mail,

via web ou de correspondência encaminhada à Secretária Municipal de Administração da
CONTRATANTE e ou ao Fiscal do contrato;

y) Indicar preposto da empresa que deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o
contrato, para assinar, juntamente com o servidor designado para esse fim, o termo de abertura do livro
de ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a execução do contrato,
bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à implantação de postos e execução do contrato
no que lhe for competente;

z) Esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados;
aa) Observar, no que for possível, as práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços;
bb) Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto,

conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço 
físico, sob pena de infração contratual.
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a 
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;

b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na 
integralidade dos seus termos;

c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do 
objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;

d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do contrato.

XXIX - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO

29.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e 
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo V deste Edital.

29.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar 
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

29.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o material/serviço, 
que realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será emitido 
TERMO DE RECEBIMENTO Anexo VI.

29.4 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total 
responsabilidade na execução do contrato.

XXX - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.

XXXI - RESCISÃO

31.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas na Lei nº 8.666/93.

31.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas 
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.

31.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

31.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93.

XXXII - DAS PENALIDADES

32.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo. 
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32.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada 
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo 
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

32.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único 
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses quando:

a) Não celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento na execução do objeto;
e) Não mantiver a proposta de preço;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo, desacato a Pregoeira e aos participantes do certame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste Edital;
j) Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos na 

proposta;
k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam.

32.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, 
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:

32.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

32.4.2 - Multa por atraso imotivado da prestação dos serviços objeto do contrato, nos prazos abaixo 
definidos:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco) 
dias, desistência da prestação dos serviços;

b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura da prestação dos serviços objeto do contrato;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho 

ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura da prestação dos serviços;
d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 

correspondente: 20% sobre o valor da fatura da prestação dos serviços objeto do contrato.

32.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:

a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 
da Administração Pública Municipal;

b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal;

c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no 
contrato: multa de 10% e 20%;

d) paralisar da prestação dos serviços objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à 
administração: multa de 10% a 20%

32.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o 
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 32.4. 
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32.6 - 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 
comprimento de penalidades que lhe foi imposta.

32.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.

32.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e 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 da Secretaria Municipal de 
Administração.

32.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa 
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.

32.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo 
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

32.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.

32.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.

XXXIII- DOS ANEXOS

33.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:

a) Anexo I - Modelo de Proposta de Preços;
b) Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
c) Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
d) Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
e) Anexo V - Minuta de Contrato;
f) Anexo VI - Termo de Recebimento; 
g) Anexo VII - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
h) Anexo VIII - Termo de Referência.

XXXIV- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

34.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

34.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Pregoeira, se 
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.
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34.3 - A Pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da 
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

34.4 - A Pregoeira, 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.

34.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Guajeru-
Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

34.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br

34.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.

34.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do 
Município.

34.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

34.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à 
data fixada para o recebimento das propostas.

34.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

34.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente 
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, à 
Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço licitacaoguajeru@gmail.com, sendo que o 
licitante, deve entrar em contato com a Pregoeira através do telefone (77)3417-2252 para confirmação do 
recebimento do e-mail.

34.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, com observância da legislação 
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, 
Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018 e Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021 e 
demais normas e redações aplicáveis.

XXXV - FORO

35.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa.

Guajeru-Ba, 01 de Junho de 2022.

Vera Lúcia Teixeira dos Santos
Pregoeira Municipal

Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
FORNECEDOR: CNPJ:

ENDEREÇO: CEP: INSC. EST.:

MUNICIPIO: ESTADO: FONE:

DATA: 17/06/2022 E-MAIL: CONTATO:

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR
UNITÁRIO TOTAL

1 125.000 LT GASOLINA ADITIVADA R$8,56 R$1.070.000,00
2 130.000 LT ÓLEO DIESEL COMUM S-500 R$7,65 R$994.500,00
3 120.000 LT ÓLEO DIESEL S-10 R$7,92 R$950.400,00
4 10.000 LT ETANOL R$4,41 R$44.100,00

VALOR TOTAL DOS COMBUSTÍVEIS R$3.059.000,00
TAXA ADMINISTRATIVA - 0,90% (ZERO VÍRGULA NOVENTA POR CENTO) R$ 27.531,00

VALOR TOTAL DOS COMBUSTÍVEIS + TAXA ADMINISTRATIVA R$ 3.086.531,00

1) O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços, em rigorosa conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos,
com valor unitário em reais e especialmente a Taxa de Administração, expressa em percentual(%) com no máximo, 02(duas) casas
decimais, e nele deverão estar inclusos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do
fornecedor, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e
equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, incorram ou venham a incorrer direta ou indiretamente sobre o objeto licitado, em consonância com o Anexo I - Modelo
de Proposta de Preços;
2) Serão aceitas a apresentação de Taxa de Administração em percentual (%) não podendo ser superior a 0,90% (zero ponto noventa por
cento), sendo aceita taxa igual ou abaixo de zero (NEGATIVA);
3) Especificamente neste certame, PELA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE SEREM EFETUADOS LANCES COM VALORES
NEGATIVOS NO SISTEMA LICITACOES-E DO BANCO DO BRASIL, UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA PARA 
PROCESSAMENTO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS, o Licitante deverá elaborar a sua proposta de preços indicando a TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO com duas casas decimais, onde o lance de valor 100 (cem) equivalerá a 0% (zero por cento). Exemplificando: a
Taxa de Administração LIMITE de 0.90% (noventa centésimos percentuais) deverá ser lançada como 100,90. As taxas inferiores a
ZERO serão os valores inferiores a 100, tais como: 99,99 (-0,01%), 99,50 (-0,5%), 9,45 (-0,55%) etc.;
4) Os valores da Taxa da Administração em percentual (%) cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas;
5) Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não
devendo por isso computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
6) DO PRAZO DE ENTREGA e FORMA DE RECEBIMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇOS:

a) A Prestação dos Serviços, Forma de Pagamento ocorrerão conforme exigências e especificações do Edital e seus Anexos;
b) A prestação dos serviços será de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, após a
emissão da Autorização de Prestação de Serviços que pode ser encaminhada para a Contratada através do endereço de e-mail ou fac-
simile nesta proposta de preços, ficando a critério da Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir.

7) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Eu, ......................................................................... abaixo assinado, representante da empresa 
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento de todas as condições referente ao objeto do Pregão
Eletrônico nº 018/2022, e que possuo toda a estrutura (materiais, equipamentos, máquinas, pessoal especializado e tecnologia) 
necessária para a execução do objeto licitado. Assim sendo, me comprometo a cumprir fielmente conforme valores percentuais de Taxa
Administrativa proposta nesta proposta de preços e todas as demais condições prevista no presente Edital de Licitação que concordo com 
seu conteúdo e ainda cumprir todas as normas regulamentares vigentes em normas e na legislação para a sua prestação.

..........................................., ........ de .................................. de 20.......

___________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .........................., expedido pela 
.........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 
............................, residente à rua ..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem 
outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, 
conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, 
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc). 

____________________________, _____de __________________ de _______.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

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

____________________________, _____de __________________ de _______.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

Ano 11 - 06/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1375 - PÁGINA 136

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 018/2022 - Pag. 30

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

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

____________________________, _____de __________________ de _______.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO Nº

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
GUAJERU-BA E 
......................................................................

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, neste ato 
representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE e a 
empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº ............................, com endereço 
comercial .................................., Bahia, representado neste ato por pelo(a) o(a) Sr.(a) ............................., brasileiro(a), 
casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a) da cédula de identidade nº ............., emitida pela SSP/......., 
inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço na .................................., aqui denominada CONTRATADA,
com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, Lei nº 
10.520/02, e no Pregão Eletrônico nº 018/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a Prestação de serviços de administração, 
gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis com Fornecimento de Cartão eletrônico com chips , para 
atender as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município, conforme especificações 
constantes no Edital da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2022 e seus anexos.

Parágrafo Único: A Contratada deverá disponibilizar no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do 
contrato, a(s) rede(s) credenciada(s) para abastecimento de combustível e para manutenção da frota, contemplando, 
dentro do Estado da Bahia, no mínimo, as seguintes cidades: Guajeru-Ba, Salvador, Feira de Santana, Milagres, Santo 
Antonio de Jesus, Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jequié, Jaguaquara, Santo Estevão, Brumado, Caetité, Bom 
Jesus da Lapa, Sta. Maria da Vitória, Correntina, sendo que na cidade de Guajeru-Ba deverá haver, no mínimo, 01 
(um) posto de combustíveis.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.

Parágrafo Único: A implantação do serviço de gerenciamento de abastecimento e manutenção da frota deste 
Município, com o fornecimento do sistema informatizado e cartões eletrônicos para cada veículo, sem qualquer custo 
adicional para a CONTRATANTE, dar-se-á no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a assinatura do 
contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: Pela prestação dos serviços contratados, a 
CONTRATADA receberá do CONTRATANTE o valor total anual estimado de 
R$..................................(.................................), sendo, a Taxa de Administração de …..% ( ........................ ) sobre o 
valor dos serviços realizados, durante o período de execução do Contrato.

§ 1º - Na nota Fiscal deverá ser cobrada a Taxa de Administração em percentual, correspondente à apresentada na 
proposta comercial da CONTRATADA, incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do Sistema 
de Gerenciamento, decorrente da utilização dos serviços na rede credenciada;
§ 2º - A CONTRATADA obriga-se a manter a Taxa de Administração oferecida em sua proposta até no final deste 
contrato, ressalvada a hipótese de superveniência de majoração ou diminuição reconhecida no mercado;
§ 3º - Nos preços ofertados na proposta contratada já estão, inclusos todos os custos com salários, encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do fornecedor, como também fardamento, transporte de qualquer 
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, 
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administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, incorram ou 
venham a incorrer direta ou indiretamente no fiel cumprimento deste instrumento;
§ 4º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será devolvido,
imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de correção, esse intervalo de tempo não será considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
§ 5º - Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados mensalmente através de crédito em conta corrente,
em banco indicado pela CONTRATADA, no prazo não superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura juntamente com os relatórios analíticos e sintéticos, emitidos pela
CONTRATANTE, no período de 30 dias, referentes aos serviços prestados, discriminados com os respectivos custos;
§ 6º - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte
da contratada;
§ 7º - O valor da taxa da administração admitido para o pagamento da prestação dos serviços, incidirá sobre o
montante mensal de valores das recargas dos cartões eletrônicos; 
§ 8º - O investimento necessário à implantação do sistema, tais como: instalação dos equipamentos de leitura,
gravação e transmissão de dados, cartões (1ª e 2ª vias), credenciamento da rede de empresas fornecedoras,
manutenção do sistema e treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operação (se houver), serão cobertos
pela Taxa de Administração e não terão custos adicionais à Contratante;
§ 9º - A frota de veículos do Contratante e de veículos terceirizados cujo abastecimento ocorrerá por conta da
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba será informada à Contratada no momento da assinatura do instrumento
contratual, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição futuras, acarretando alteração no consumo dos produtos ou
serviços para mais ou para menos. Tal fato não poderá onerar a Taxa de Administração;
§ 10º - O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após digitação de uma senha válida do usuário;
§ 11º - O bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da base operacional, mediante
rotina/senha específica;
§ 12º - Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal; 
§ 13º - O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa credenciada na base operacional;
§ 14º - O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base operacional, se
constatado, será considerado falha e as despesas efetivadas serão pagas pela empresa contratada; 
§ 15º - Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá ter sua identificação validada através
de senha, durante a execução de qualquer operação realizada na rede credenciada; 
§ 16º - A Contratada deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu uso
correto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração da Contratante. 
§ 17º - A Contratada deverá atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, disponibilizando,
através de correspondência encaminhada à Secretaria Municipal de Administração da Contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data de assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, conforme
Inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a 
previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Órgão: ................................................
Atividade/Projeto: ................................................
Elemento de Despesa: ................................................

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia da Prestação dos Serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item 
XXXII do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
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CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A)
às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública 
cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito a 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada;
d) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 

(dez) dias da sua assinatura; 
e) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
f) Manter informados os seus servidores de toda a rede de estabelecimento credenciado; 
g) Analisar os relatórios de fornecimento do mês, para melhor acompanhamento da execução do objeto do 

presente contrato;
h) Competirá ao Contratante, acompanhar a instalação dos equipamentos e disponibilização dos serviços, 

supervisionando a implantação dos mesmos. A Contratada deverá promover os meios necessários para o 
livre acesso da equipe de fiscalização indicada pela Contratante.

i) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos profissionais da 
CONTRATADA ou por seus prepostos; 

j) Cumprir e fazer cumprir as obrigações ajustadas neste instrumento bem como observar fielmente o conteúdo 
de suas cláusulas e parágrafos;

k) Ficam reservados à Fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular não 
l) previsto por este contrato, e tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com 

os serviços contratados.

Obrigações da Contratada:

a) Cumprir com todas as obrigações constantes do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e seus 
anexos;

b) Implantar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a assinatura deste contrato, o serviço de 
Gerenciamento de Abastecimento da frota deste Município, com o fornecimento do Sistema Informatizado e 
Cartões Eletrônicos para cada veículo, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE, que habilitará 
os responsáveis pela autorização para aquisição de produtos e prestação de serviços junto à rede credenciada 
da CONTRATADA, sendo que esta implantação e a operação compreendem os seguintes itens: 

Ano 11 - 06/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1375 - PÁGINA 140

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 018/2022 - Pag. 34

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

I. Planejamento da implantação do Sistema de Gerenciamento e validação pela Secretaria Municipal de 
Administração do Município;

II. Acesso ao Sistema de Gestão de Abastecimento da Frotas em níveis de acessos conforme definido 
pela Secretaria Municipal de Administração do Município, cabendo ao sistema oferecer níveis de 
permissão (consulta/administração) de acesso; 

III. Cadastramento e registro dos veículos da frota do contratante;
IV. Confecção dos cartões eletrônicos para todos os veículos, sendo impressa em cada um a 

identificação da Contratante, e mais a confecção de cartões coringas para eventuais problemas nos 
cartões titulares;

V. Fornecimento de novos cartões eletrônicos, sempre que solicitado pelo Contratante, em caso de 
perda, dano ou extravio, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados do registro do 
pedido;

VI. Possibilitar ao Contratante, de acordo com as necessidades do serviço, o remanejamento dos créditos 
não utilizados para outros cartões através do sistema de gerenciamento; 

VII. Cadastrar todos os usuários e Gestores do Sistema, com seus respectivos níveis de acesso;
VIII. Cadastrar todos os motoristas e condutores dos veículos do CONTRATANTE; 

IX. Apresentação da Rede Credenciada;
X. Promover a Identificação visual e divulgação da rede credenciada; 

XI. Implantar e parametrizar os sistemas tecnológicos; 
XII. Promover o Treinamento de Usuários, Gestores, Motoristas e condutores; 

XIII. Disponibilizar estrutura de consultoria permanente durante a vigência contratual, que deverá ser 
realizada através de, no mínimo, duas visitas mensais ao Município de Guajeru-Ba, em seu Setor de 
Administração por profissional devidamente autorizado pela CONTRATADA, objetivando subsidiar 
o uso do sistema e a performance quanto aos indicadores de desempenho na gestão da frota; 

XIV. Ampliar e disponibilizar a rede credenciada, mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Administração do Município de Guajeru-Ba, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos do 
recebimento do referido pedido, mantendo um número mínimo de credenciados por região,
conforme exigências contidas no Pregão Eletrônico nº 018/2022; 

XV. Pagar pontualmente a rede credenciada pelo valor efetivamente utilizado pela Contratante, ficando 
claro que a CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, que é 
de total responsabilidade da CONTRATADA; 

XVI. Manter a identificação visual da sua rede credenciada em local visível; 
XVII. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à 

execução dos serviços contratados;
XVIII. Dispor, permanentemente, para a Secretaria Municipal de Administração do Município de Guajeru-

Ba, por meio de mídia eletrônica, de todos os dados operacionais e financeiros da frota obtida 
durante a vigência do contrato, inclusive após o seu término; 

XIX. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comercias, de transportes e 
todas as demais obrigações legais resultantes da execução do Contrato; 

XX. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação do 
serviço e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga 
prontamente a atender;

XXI. Disponibilizar, às suas expensas, sistema informatizado de gerenciamento do serviço, compatível 
com o ambiente seguro, via WEB, on-line, interligando os locais de atendimento com o Município 
da Contratante; 

XXII. Disponibilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, funcionalidades adicionais no sistema informatizado, 
quando solicitado pela Contratante, que visem atender ao objeto do Contrato; 

XXIII. Facultar ao Contratante o pleno acesso às informações do sistema, inclusive para a extração, a 
qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados; 

XXIV. Disponibilizar manual de utilização do sistema em língua portuguesa; 
XXV. Disponibilizar suporte técnico, presencial e/ou por telefone e acesso remoto, sem custo para o 

Contratante;
XXVI. Disponibilizar ampla capacidade de armazenamento de dados, sendo vedada qualquer limitação de 

armazenamento;
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XXVII. Disponibilizar através do sistema a possibilidade de exportação de dados para várias tecnologias
(xls, txt, pdf ou xml); 

XXVIII. Fornecer, sem ônus ao CONTRATANTE, a licença de uso de software que viabilize o
gerenciamento do cadastro e dos abastecimentos da frota de veículos do CONTRATANTE e
responsabilizar-se pela produção do sistema em questão, incluindo, mas não se limitando, aos
equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema em site próprio, manutenção das
bases de dados, procedimentos de instalação, migração, backup, recuperação, segurança, treinamento 
a usuários finais, ambiente e softwares operacionais, e quaisquer outras atividades, softwares,
hardwares ou serviços necessários à operação e produção plena do sistema com todas as suas
funcionalidades previstas; 

XXIX. Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do software; 
XXX. Atender às solicitações do CONTRATANTE, a qualquer tempo, referente a credenciamento de

novos postos, devendo o credenciamento ser efetivado em prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos;

XXXI. Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, informando as alterações em
cor- respondência dirigida ao CONTRATANTE. A listagem de estabelecimentos credenciados deve
ser fornecida sempre que solicitada pelo CONTRATANTE; 

XXXII. Guardar sigilo sobre as informações do CONTRATANTE constante do seu banco de dados, devendo 
mantê-las arquivadas e disponíveis ao CONTRATANTE, após a extinção do contrato, por no
mínimo, 05 (cinco) anos; 

XXXIII. Responsabilizar-se pelos custos com todos os equipamentos, softwares e realização de todo o
treinamento dos responsáveis pelas bases de gerenciamento no que se refere à utilização dos
sistemas de controle e processamento, assim como pela capacitação no uso dos cartões, pelos
usuários e pelos fornecedores dos serviços objeto deste Contrato; 

XXXIV. Atender e solucionar quaisquer problemas no sistema de gerenciamento, no prazo máximo de 06
(seis) horas. 

XXXV. Providenciar para que as Notas Fiscais emitidas pela rede credenciada tenham como favorecida a
contratante;

c) Responsabilizar-se pela Rede de Postos Credenciados que deverá obedecer, além das obrigações contidas no
Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 018/2022, que fazem parte integrante deste contrato, independente
de transcrição, no mínimo, às seguintes exigências:

I. Atender às solicitações de orçamento no prazo máximo de 03 (três dias úteis); 
II. Possuir microcomputador, impressora e conexão à internet; 

III. Dispor de profissionais aptos à prestação dos serviços objeto deste Contrato; 
IV. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus empregados,

representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, inclusive aos decorrentes de serviços prestados, 
durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do contrato;

V. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba,
cujas reclamações, se obriga prontamente a atender; 

VI. Não aplicar materiais/serviços sem prévia autorização da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba;
d) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e 

a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 018/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. 
..............................................., ocupante do cargo ..........................................., como representante da Contratante para 
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Guajeru-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, ......... de ..................... de 20......

Jilvan Teixeira Ribeiro ..................................................
Prefeito Empresa Contratada 

Testemunhas:

________________________
CPF:

________________________
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

ANEXO VI

TERMO DE RECEBIMENTO

A Secretaria Municipal de ................................, atesta o presente Termo a entrega pela 
empresa........................................................, vencedora dos itens da licitação processada na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, de que trata este referido anexo, dos produtos abaixo relacionados, 
nas datas ali especificadas, após a verificação do produto sendo o mesmo apresentado na proposta de preços dos 
itens e as marcas especificadas no Anexo I, deste Edital.

Item Tipo do Produto Marca Quantidade
Recebida

Preço Data do 
RecebimentoUnitário Total

TOTAL

Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

______________________, _____de __________________ de 20_____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa 
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento 
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou 
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora 
do certame.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do 
credenciamento dos licitantes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

ANEXO XII - TERMO REFERÊNCIA

1- OBJETO

Procedimento licitatório objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis com Fornecimento de Cartão 
eletrônico com chips, para atender as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do 
Município, através de rede de estabelecimentos credenciados, com implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado para gestão da frota, com tecnologia de cartão eletrônico EM LOTE ÚNICO. 

1.1 - LOTE ÚNICO - Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, 
controle e aquisição de Combustíveis com Fornecimento de Cartão eletrônico com chips, para atender as 
necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município, pelo período inicial de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado a critério da Administração. 

2- JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA

2.1 - A realização do Pregão Eletrônico, contemplando a Contratação de empresa para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis com Fornecimento de Cartão eletrônico 
com chips, para atender as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município, justifica-se, 
entre outros, pelos seguintes aspectos: 

a) O abastecimento é garantido com a utilização do cartão eletrônico em diversos postos credenciados,
possibilitando uma maior flexibilidade a ampliando os pontos de abastecimento. 

b) Esta licitação também atende aos princípios da eficiência e economicidade, considerando que a cada
majoração de preços, não se faz necessário um reequilíbrio econômico do contrato. 

c) Assegurar a operacionalidade e a confiabilidade na compra de combustível/lubrificantes. 

3 - DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - A prestação dos serviços será realizada em todo o 
Território do Estado da Bahia, conforme regiões e Municípios elencados no Edital de Licitação.

4 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO - Os serviços prestados serão gerenciados e fiscalizados por
representantes do CONTRATANTE, que poderão exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, 
esclarecimentos, demonstrações e documentos que comprovem a regularidade do contrato. 

5 - DO CUSTO ESTIMADO - Para a contratação dos serviços de gerenciamento do abastecimento, 
fornecimento de cartões de combustível e manutenção da frota do Município de Guajeru-Ba, foi realizado 
estudo analítico com base nos valores dispendidos atualmente e, levando em conta os aumentos sucessivos nos 
preços dos combustíveis nos últimos 12 (doze) meses, bem como pesquisas de preços realizado pelo setor de 
compras, chegou-se à conclusão de que o valor global estimado atualmente é de R$ 3.059.000,00. Saliente-se 
que esses valores são definidos a título de provisão, assim o dispêndio é variável e ocorre conforme o consumo 
mensal de combustíveis, até os limites descritos anualmente. 

6 - DA DESCRIÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços objeto deste termo de referência abrangem 
a administração e gerenciamento do fornecimento de cartões de combustíveis para abastecimento de 
combustíveis da frota do Município de Guajeru-Ba. Para tanto haverá a implantação e operação pela contratada 
de um Sistema Tecnológico Integrado, via internet, que viabilizará o gerenciamento e o pagamento dos serviços 
de abastecimento de combustíveis junto a rede de credenciados. Os veículos terão cartão eletrônico. Cada 
condutor terá sua identificação validada através de uma senha pessoal, durante a execução de qualquer operação 
realizada na rede de postos de abastecimento credenciados. Para tanto, deverão ser disponibilizados logins e 
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senhas de acesso ao sistema para o gestor/fiscal do contrato. A contratada deverá disponibilizar métodos e uma 
solução que iniba e identifique com agilidade a falha de segurança nas eventuais utilizações não autorizadas. As 
atividades de gerenciamento do abastecimento de combustíveis deverão conter:

6.1 - Sistema tecnológico para processamento de informações, através da Internet, com acesso ao Setor de 
Transportes/Secretaria Municipal de Administração do Município de Guajeru-Ba; 

6.2 - Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela Internet ao Município de Guajeru-Ba; 

6.3 - Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços de abastecimento executados na 
rede credenciada; 

6.4 - Rede credenciada de postos, equipados para aceitar todas as transações do sistema tecnológico da
CONTRATADA, nas Regiões elencadas; 

6.5 - Sistema de gerenciamento integrado, ao qual terá acesso a Secretaria de Administração do Município de 
Guajeru-Ba e que possibilitará a emissão dos seguintes relatórios: 

6.5.1 - Extrato analítico/sintético contendo todos os abastecimentos, individualmente discriminados por 
veículo, apresentando gráfico e tabelas comparativos entre veículos, bem como data, hora, local e 
quilometragem no momento em que foram efetuadas as operações; 

6.5.2 - Consolidação mensal da quantidade de veículos que efetuaram abastecimento; 

6.5.3 - Ranking de despesas (maiores consumos) por veículo ou qualquer outro filtro disponível no sistema; 

6.5.4 - Relatórios comparativos entre veículos ou qualquer outro, desde que haja informação disponível no 
sistema da CONTRATADA; 

6.5.5 - Relatório de Composição da Frota que permitirá ao Gestor identificar a quantidade total de veículos 
cadastrados no Sistema, possibilitando a classificação de diferentes formas, seja por fabricante, modelo,
versão ou ano de fabricação; 

6.5.6 - Relatório de Histórico de Frota que listará todas as operações realizadas por um veículo ou por todos 
os veículos do Município de Guajeru-Ba; 

6.5.7 - Relatório de Análise de Consumo de Combustível que permitirá ao Gestor avaliar, em um
determinado período, a performance dos veículos da Frota em termos de consumo (km/L) de combustível; 

6.5.8 - Relatório de Histórico de Quilometragem da Frota: deverá informar a quilometragem percorrida por 
veículo da frota e o consumo de combustível, em determinado período definido; 

6.5.9 - Relatório de Preços Praticados nos Postos Credenciados: identificará o preço por litro unitário dos 
combustíveis nos postos credenciados, que estejam dentro da faixa de preço de mercado; 

6.5.10 - Relatórios de Utilização de Combustível, por veículo da Frota que apresentará, em determinado
período definido, o quantitativo pormenorizado de combustível, utilizados, identificando inclusive o tipo de 
combustível e os postos credenciados nos quais os serviços foram utilizados; 

6.5.11 - Relatório de Desvio de hodômetro, que possibilitará a verificação de eventuais divergências 
verificadas na captação da quantidade de litros abastecidos por veículo da Frota; 
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6.5.12 - Relatório de Desvio de Consumo de Combustível, que possibilitará a verificação de eventuais 
divergências verificadas na captação da quantidade de litros abastecidos por veículo da Frota; 

6.5.13 - Relatório de Extrato de Conta portador/Conta Base, que verificará o extrato da conta de cada 
veículo da Frota e o saldo existente, a fim de acompanhar as despesas realizadas em um período definido; 

6.5.14 - Relatório de Evolução de Despesas da Frota, que possibilitará a verificação da evolução de 
despesas da frota dentro de um determinado período. 

6.5.15 - Relatório de Relacionamento Cartão X Conta Portador que possibilitará a identificação de cartão 
eletrônico correspondente ao veículo que o utiliza. 

6.5.16 - Disponibilização de cartões individuais eletrônicos que viabilizam o gerenciamento de informações 
da frota, sendo um para cada veículo, mais 02 (dois) cartões extras (genérico/coringa) para ser utilizado em 
qualquer veículo que esteja à disposição do Município de Guajeru-Ba e com qualquer tipo de combustível); 

6.6 - A Contratada desenvolverá, às suas expensas, sistema informatizado de gerenciamento do serviço,
compatível com o ambiente seguro, via WEB, on-line, interligando os locais de atendimento com o Município 
de Guajeru-Ba. A Contratada deverá ainda facultar ao Município de Guajeru-Ba pleno acesso às informações do
sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados, 
discriminados, com os respectivos custos.

7 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTOS

a) O valor da taxa da administração admitido para o pagamento da prestação dos serviços, incidirá sobre o
montante mensal de gastos efetuados com abastecimento e prestação de serviços nos veículos através do 
sistema de gerenciamento da proponente, bem como sobre os valores das recargas dos cartões
eletrônicos, cujos valores estimados são:

PLANILHA DE CUSTOS ESTIMADOS
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR

UNITÁRIO TOTAL
1 125.000 LT GASOLINA ADITIVADA R$8,56 R$1.070.000,00
2 130.000 LT ÓLEO DIESEL COMUM S-500 R$7,65 R$994.500,00
3 120.000 LT ÓLEO DIESEL S-10 R$7,92 R$950.400,00
4 10.000 LT ETANOL R$4,41 R$44.100,00

VALOR TOTAL DOS COMBUSTÍVEIS R$3.059.000,00
TAXA ADMINISTRATIVA - 0,90% (ZERO VÍRGULA NOVENTA POR CENTO) R$ 27.531,00

VALOR TOTAL DOS COMBUSTÍVEIS + TAXA ADMINISTRATIVA R$ 3.086.531,00

b) O investimento necessário à implantação do sistema, tais como: instalação dos equipamentos de leitura,
gravação e transmissão de dados, cartões (1ª e 2ª vias), credenciamento da rede de empresas
fornecedoras, manutenção do sistema e treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operação
(se houver), serão cobertos pela taxa de administração. 

8 - FLUXO OPERACIONAL 

a) A licitante vencedora deverá disponibilizar, no ato da assinatura do contrato, rede de postos de
abastecimento credenciados e equipados para aceitar transações com os cartões eletrônicos, ou
transações via internet, dentro do Estado da Bahia; 

b) A(s) rede(s) credenciada(s) para abastecimento de combustível da frota, deve(m) contemplar, dentro do
Estado da Bahia, no mínimo, as seguintes cidades: Guajeru-Ba, Salvador, Feira de Santana, Milagres,
Santo Antonio de Jesus, Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jequié, Jaguaquara, Santo Estevão,
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Brumado, Caetité, Bom Jesus da Lapa, Sta. Maria da Vitória, Correntina, sendo que na cidade de 
Guajeru-Ba deverá haver, no mínimo, 01 (um) posto de combustíveis.

c) A discriminação da frota de veículos do Município de Guajeru-Ba será disponibilizada após a assinatura
do contrato, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no consumo dos
produtos ou serviços para mais ou para menos. Tal fato não poderá onerar a taxa de administração; 

d) O Município de Guajeru-Ba informará os limites de crédito para cada cartão, a fim de serem gastos com
abastecimento objeto deste certame; 

e) Deverão ser repassadas ao Município de Guajeru-Ba todas as atualizações e alterações no sistema
operacional de gerenciamento de frota de veículos utilizado pela licitante vencedora; 

f) A licitante vencedora deverá apresentar o credenciamento de pelo menos, uma unidade de fornecimento
de combustíveis, lubrificantes, produtos afins e prestação de serviços, que esteja localizada na sede
deste Município de Guajeru-Ba.

9 - DO CONTROLE DA SEGURANÇA DO GERENCIAMENTO 

a) O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após digitação de uma senha válida do
usuário;

b) O bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da base operacional,
mediante rotina/senha específica;

c) Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal;
d) O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa credenciada na base operacional; 
e) O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base operacional, se

constatado, será considerado falha e as despesas efetivadas serão pagas pela empresa contratada; 
f) Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá ter sua identificação validada

através de senha, durante a execução de qualquer operação realizada na rede credenciada; 
g) A licitante vencedora deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que

inviabilize seu uso correto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração do
Município de Guajeru-Ba; 

h) A licitante vencedora deverá atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos,
disponibilizando, através de correspondência encaminhada a Secretaria Municipal de Administração do
Município de Guajeru-Ba. 

11- DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Nos casos de defeito do Chip do cartão eletrônico, perda ou qualquer dano nos cartões, deverá o
Município de Guajeru-Ba comunicar à empresa contratada, para que a mesma realize a devida
substituição, no período máximo de 10 (dez) dias corridos, sem custo para o Município de Guajeru-Ba;

b) Os estabelecimentos que fazem parte da rede credenciada da contratada deverão ser por esta
reembolsados, inexistindo qualquer relação financeira entre o Município de Guajeru-Ba e tais
prestadores de serviços; 

c) O Município de Guajeru-Ba poderá solicitar a qualquer tempo credenciamento de novos
estabelecimentos; 

d) Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos serviços. Verificada
qual- quer irregularidade, o Município de Guajeru-Ba poderá suspender a execução dos serviços ou
recusar a aceitação dos mesmos, cabendo à referida empresa, arcar com as despesas até então realizadas
ou com o ressarcimento dos valores pagos;

e) A licitante vencedora deverá fornecer os cartões (1ª e 2ª vias) e deixar em pleno funcionamento o acesso 
às informações, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da entrega dos dados
cadastrais da frota e dos usuários pelo Setor de Transportes; 

f) A empresa contratada será única e exclusivamente responsável por seus empregados, os quais deverão
ser vinculados à mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de
tributos e taxas incidentes; 
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g) A licitante vencedora deverá manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem
visível, a identificação de sua adesão ao sistema; 

h) A licitante vencedora deverá providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo
Município de Guajeru-Ba, quanto à operacionalidade do gerenciamento;

i) A licitante vencedora deverá providenciar treinamento para todos os usuários indicados pelo Município
de Guajeru-Ba, que utilizarão os serviços objeto desta contratação, num prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos, contados a a partir da data de assinatura do instrumento contratual;

j) A empresa vencedora deverá disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer
comunicação entre as partes; 

k) Atender a CONTRATANTE sempre que solicitada em inclusão de travas de sistema, de forma a
otimizar o controle de abastecimento; Deve ser possível agrupar as operações de gerenciamento de frota
para controle de abastecimento, de forma hierarquizada, permitindo à CONTRATANTE representar a
real estrutura organizacional da gestão de frota do Município de Guajeru-Ba. 

l) Deve ser possível parametrizar todos os tipos de restrições do Órgão contratante em todos os níveis
hierárquicos aderentes, além de pôr Grupo, Centros de Custo, Tipo de veículo ou por veículo específico. 

m) Permitir ao Município de Guajeru-Ba a gestão financeira hierarquizada em níveis e subníveis, com
gerenciamento financeiro para cada órgão e que permita o acompanhamento, a distribuição dos limites e 
acompanhamento de valores contingenciais de forma centralizada e hierarquizada de toda operação. 

12 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e que sejam
compatíveis em características e quantidades solicitadas nesta licitação, para o lote que participará; 

b) Declaração única em papel timbrado e assinado pelo responsável licitante, informando que dispõe de
pessoal especializado necessário à execução do objeto licitado. 

13 - ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

13.1 - A Proposta de Preços deverá ter indicação e descrição de forma detalhada das características do objeto 
do(s) lote(s) respectivo(s) da presente licitação, em rigorosa conformidade com as especificações do Edital e 
seus Anexos, com valor unitário em reais e especialmente a Taxa de Administração, expressa em percentual (%) 
com no máximo, 02(duas) casas decimais, e nele deverão estar inclusos todos os custos que incorram ou 
venham a incorrer sobre o objeto licitado.

13.2 - O valor da Taxa de Administração, expressa em percentual (%) com no máximo, 02(duas) casas
decimais, admitido para o pagamento da prestação dos serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos 
efetuados com abastecimento. 

13.3 - Na formulação da proposta comercial, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o 
expresso por extenso, será levado em conta este último;

13.4 - Os valores da Taxa da Administração em percentual (%) cotados deverão ser referidos à data de 
recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar 
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas; 

13.5 - Serão aceitas a apresentação de Taxa de Administração em percentual (%) não podendo ser superior a 
0,90% (zero ponto noventa por cento), sendo aceita taxa igual ou abaixo de zero (NEGATIVA). 

13.6 - Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição
de pagamento à vista, não devendo por isso computar qualquer custo financeiro para o período de 
processamento das faturas; 
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13.7- A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares 
em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados:

13.8 - A licitante vencedora deverá disponibilizar, no ato da assinatura do contrato, rede de postos de 
abastecimento credenciados e equipados para aceitar transações com os cartões eletrônicos, ou transações via 
internet, dentro do Estado da Bahia; 

14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA

14.1 - As Empresas contratadas obrigam-se a implantar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a 
assinatura do contrato, o serviço de gerenciamento de abastecimento e de manutenção da frota deste Município, 
com o fornecimento do sistema informatizado e cartões eletrônicos para cada veículo, sem qualquer custo 
adicional para a CONTRATANTE, que habilitará os responsáveis pela autorização para aquisição de produtos e 
prestação de serviços junto à rede credenciada da CONTRATADA, sendo que esta implantação e a operação 
compreendem os seguintes itens: 

14.1 - Planejamento da implantação do sistema de gerenciamento e validação pela Secretaria Municipal de 
Administração do Município de Guajeru-Ba; 

14.2 - Acesso ao Sistema de Gestão de Abastecimento da Frotas em níveis de acessos conforme definido pela 
Secretaria Municipal de Administração do Município de Guajeru-Ba, cabendo ao sistema oferecer níveis de 
permissão (consulta/administração) de acesso; 

14.3 - Cadastramento e registro dos veículos da frota do contratante;

14.4 - Confecção dos cartões eletrônicos para todos os veículos, sendo impressa em cada um a identificação da 
Contratante, a saber: Município de Guajeru-Ba, e mais a confecção de cartões coringas para eventuais
problemas nos cartões titulares; 

14.5 - Fornecimento de novos cartões eletrônicos, sempre que solicitado pela Contratada, em caso de perda, 
dano ou extravio, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados do registro do pedido; 

14.6 - Possibilitar ao Município de Guajeru-Ba, de acordo com as necessidades do serviço, o remanejamento 
dos créditos não utilizados para outros cartões através do sistema de gerenciamento; 

14.7 - Cadastramento de todos os usuários e Gestores do Sistema, com seus respectivos níveis de acesso; 

14.8 - Cadastramento de todos os motoristas e condutores dos veículos da CONTRATANTE;

14.9 - Apresentação da Rede Credenciada; 

14.10 - Identificação visual e divulgação da rede credenciada; 

14.11 - Implantação e parametrização dos sistemas tecnológicos; 

14.12 - Treinamento de Usuários, Gestores, Motoristas e condutores; 

14.13 - Disponibilizar estrutura de consultoria permanente durante a vigência contratual, que deverá ser 
realizada através de, no mínimo, duas visitas mensais ao Guajeru-Ba, em seu Setor de Transportes, por 
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profissional devidamente autorizado pela CONTRATADA, objetivando subsidiar o uso do sistema e a 
performance quanto aos indicadores de desempenho na gestão da frota; 

14.14 - Ampliar e disponibilizar a rede credenciada, mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Administração do Guajeru-Ba, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos do recebimento do referido 
pedido, mantendo um número mínimo de credenciados por região, conforme exige este certame; 

14.15 - Pagar pontualmente a rede credenciada pelo valor efetivamente utilizado pela Contratante, ficando claro 
que a CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, que é de total
responsabilidade da CONTRATADA;

14.16 - Manter a identificação visual da sua rede credenciada em local visível; 

14. 17 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução
dos serviços contratados;

14.18 - Dispor, permanentemente, para a Secretaria Municipal de Administração de Guajeru-Ba, por meio de 
mídia eletrônica, de todos os dados operacionais e financeiros da frota obtida durante a vigência do contrato, 
inclusive após o seu término; 

14.19 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comercias, de transportes e to-
das as demais obrigações legais resultantes da execução do Contrato; 

14.20 - Responder pelos danos causados diretamente ao Guajeru-Ba ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou 
dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou 
acompanhamento pela CONTRATANTE; 

14.21 - Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação do serviço 
e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga prontamente a atender; 

14.22 - Disponibilizar, às suas expensas, sistema informatizado de gerenciamento do serviço, compatível com o 
ambiente seguro, via WEB, on-line, interligando os locais de atendimento com o Município de Guajeru-Ba; 

14.23 - Disponibilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, funcionalidades adicionais no sistema informatizado, 
quando solicitado pela Contratante, que visem atender ao objeto do Contrato; 

14.24 - Facultar ao Guajeru-Ba o pleno acesso às informações do sistema, inclusive para a extração, a qualquer 
tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados; 

14.25 - Disponibilizar manual de utilização do sistema em língua portuguesa; 

14.26 - Disponibilizar suporte técnico, presencial e/ou por telefone e acesso remoto, sem custo para o
CONTRATANTE;

14.27 - Disponibilizar ampla capacidade de armazenamento de dados, sendo vedada qualquer limitação de 
armazenamento; 

14.28 - Disponibilizar através do sistema a possibilidade de exportação de dados para várias tecnologias (xls, 
txt, pdf ou xml); 

14.29 - Fornecer, sem ônus ao CONTRATANTE, a licença de uso de software que viabilize o gerenciamento do 
cadastro e dos abastecimentos da frota de veículos do CONTRATANTE e responsabilizar-se pela produção do 
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sistema em questão, incluindo, mas não se limitando, aos equipamentos servidores, hospedagem das aplicações 
do sistema em site próprio, manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação, migração, backup, 
recuperação, segurança, treinamento a usuários finais, ambiente e softwares operacionais, e quaisquer outras 
atividades, softwares, hardwares ou serviços necessários à operação e produção plena do sistema com todas as 
suas funcionalidades previstas; 

14.30 - Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do software; 

14.31 - Atender às solicitações do CONTATANTE, a qualquer tempo, referente a credenciamento de novos
postos, devendo o credenciamento ser efetivado em prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

14.32 - Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, informando as alterações em 
correspondência dirigida ao CONTRATANTE. A listagem de estabelecimentos credenciados deve ser fornecida 
sempre que solicitada pelo CONTRATANTE; 

14.33 - Guardar sigilo sobre as informações do CONTRATANTE constantes do seu banco de dados, devendo
mantê-las arquivadas e disponíveis ao CONTRATANTE, após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 
(cinco) anos; 

14.34 - Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração
Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária; 

14.35 - Será de responsabilidade da contratada e às suas expensas os custos com todos os equipamentos, 
softwares e realização de todo o treinamento dos responsáveis pelas bases de gerenciamento no que se refere à 
utilização dos sistemas de controle e processamento, assim como pela capacitação no uso dos cartões, pelos 
usuários e pelos fornecedores dos serviços objeto do Edital; 

14.36 - Os preços dos combustíveis da rede credenciada deverão seguir o valor médio estabelecido no Estado da 
Bahia pela Agência Nacional de Petróleo - ANP; 

14.37 - Ampliar a rede credenciada, quando solicitada ou quando detectar necessidade, e após planejamento 
conjunto com a Diretoria de Serviços Gerais/Coordenação de Transporte, visando reduzir as eventuais 
deficiências quanto à capilaridade da rede existente. Quando houver solicitação de credenciamento pela 
Contratante, esta deverá ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos do recebimento do referido 
pedido;

14.38 - Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, sempre que houver alterações ou 
sempre que solicitado pela Contratante; 

14.39 - Em caso de descredenciamento de oficinas, providenciar a reposição no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias;

14.40 - Atender e solucionar quaisquer problemas no sistema de gerenciamento, no prazo máximo de 06 (seis) 
horas;

14.41 - As Notas Fiscais emitidas pela rede credenciada devem ter como favorecida a CONTRATANTE;

14.42 - Deverá a contratada manter atualizadas as informações sobre a rede de estabelecimentos credenciados ao 
sistema, comunicando periodicamente a cada 60 (sessenta) dias, as novas inclusões e/ou exclusões. 

15. RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS 
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15.1 - O Município de Guajeru-Ba indica para fins de credenciamento o mínimo de postos de combustíveis 
indicados neste Termo de Referência, de modo que a comprovação deve ser entregue no prazo de até 15 
(quinze) dias corridos contados após a assinatura do contrato;

15.2 - Para iniciar a efetiva prestação dos serviços, a contratada deverá comprovar, no mínimo, 01 (um) posto
ativo em Guajeru-Ba.

16. DOS ILÍCITOS E DAS PENALIDADES

16.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo. 

16.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada 
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo 
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

16.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único 
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses quando:

l) Não celebrar o contrato;
m) Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
n) Apresentar documentação falsa;
o) Ensejar o retardamento na execução do objeto;
p) Não mantiver a proposta de preço;
q) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
r) Comportar-se de modo inidôneo, desacato a Pregoeira e aos participantes do certame;
s) Cometer fraude fiscal;
t) Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste Edital;
u) Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos na

proposta;
v) Apresentar proposta de produtos que não comercializam.

16.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, 
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:

16.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

16.4.2 - Multa por atraso imotivado da prestação dos serviços objeto do contrato, nos prazos abaixo 
definidos:

e) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco)
dias, desistência da prestação dos serviços;

f) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura da prestação dos serviços objeto do contrato;
g) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho

ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura da prestação dos serviços;
h) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento

correspondente: 20% sobre o valor da fatura da prestação dos serviços objeto do contrato.

16.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:
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e) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito
da Administração Pública Municipal;

f) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal;

g) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no
contrato: multa de 10% e 20%;

h) paralisar da prestação dos serviços objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
administração: multa de 10% a 20%

16.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o 
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 16.4. 

16.6 - 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 
comprimento de penalidades que lhe foi imposta.

16.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.

16.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e 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 da Secretaria Municipal de 
Administração.

16.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa 
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.

16.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo 
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

16.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 
administrativa à Contratada, sob pena de multa.

16.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.

17 - DA AMOSTRA 

17.1 - Havendo o aceite da proposta quanto ao valor e a regularidade da documentação de habilitação, a licitante
será declarada vencedora no Sistema licitações-e e através do Chat de mensagens do Sistema, em que a 
Pregoeira irá inserir mensagem de convocação à licitante para que no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados 
desta convocação, sem hipótese de prorrogação, sob pena de desclassificação, promova, através de profissional 
técnico devidamente identificado, presencialmente no Prédio da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, a 
demonstração do sistema de gerenciamento;

17.1.1 - A demonstração do sistema de gerenciamento deverá ser previamente agendado para ser realizado 
no horário das 08:00 às 12:0h, devendo a licitante declarada vencedora no sistema licitações-e formalizar o 
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pedido de agendamento no Chat de mensagens do Sistema e ainda enviar esse pedido através de Carta 
Formal para o e-mail licitacaoguajeru@gmail.com, com um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas 
anteriores à data de apresentação, devendo ser aprovada pela Pregoeira essa data de agendamento;
17.1.2 - A Pregoeira informará através do Chat de mensagens do Sistema a data e horário do agendamento da 
demonstração do sistema de gerenciamento a ser realizado pela licitante declarada vencedora, para que 
qualquer uma das licitantes ou outros interessados possam acompanhar caso julguem necessário;
17.1.3 - Não sendo cumpridas todas as exigências pela licitante declarada vencedora no sistema de licitações, 
este será desclassificado, devendo-se, em ato contínuo, o segundo colocado promover a demonstração do 
sistema de gerenciamento que deverá ser agendado conforme previsto no item 17.1.1 deste Edital, e assim 
sucessivamente, até que todas as requisições sejam devidamente atendidas;
17.1.4 - Somente após a demonstração do sistema de gerenciamento, com a devida aprovação do mesmo
pelos responsáveis pela avaliação, ocorrerá a Adjudicação do objeto da licitação, para posterior homologação
e assinatura do contrato;
17.1.5 - O não cumprimento dos itens 17.1.1 deste Edital pela empresa declarada vencedora, caracteriza 
desclassificação automática da empresa, devendo a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba convocar (caso 
tenha) o segundo colocado no certame para cumprir a mesma obrigatoriedade nos prazos estipulados;

17.2 - A amostra apresentada deverá comprovar a capacidade do licitante de atender aos itens relacionados no 
Termo de Referência;

17.3 - A metodologia de avaliação será o preenchimento de um “checklist” por uma comissão composta por 
servidores da Administração do Município de Guajeru-Ba;

17.4 - A homologação da solução realizada nesta amostra será feita baseada nos critérios técnicos estabelecidos
na TABELA 01, anexo deste Termo de Referência e a licitante deverá atender todos os testes classificados 
como obrigatórios; 

17.5 - Os testes das funcionalidades da amostra serão in loco e deverão ser finalizados em até 02 (dois) dias 
úteis, a contar da data de início da apresentação, sendo disponibilizadas até 03 horas para cada dia, em local, dia 
e horário para início da apresentação;

17.6 - Caberá a licitante disponibilizar os recursos que viabilizem a realização dos testes durante o período de 
amostra;

17.7 - Caberá à comissão da avaliação da Administração Municipal de Guajeru-Ba, emitir parecer 
circunstanciado, em até 05 (cinco) dias úteis, a fim de verificar a compatibilidade do material apresentado com 
as especificações do instrumento convocatório; 

17.8 - A não conformidade da amostra apresentada com as exigências implicará na desclassificação do licitante, 
podendo a Pregoeira promover a convocação das demais licitantes classificadas no Sistema de Pregão 
Eletrônico, devendo, para tanto, conceder os mesmo prazos previstos neste item à convocada.

TABELA 1 - TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM EXIGÊNCIA AMPLA EXIGÊNCIA DETALHADA RESULTADO

1 Apresentar o manual do sistema Disponibilizar manual de utilização do sistema em 
língua portuguesa em formato digital

2 Cadastrar órgãos/entes e centros de 
custo

Permitir a criação de forma hierarquizada de órgão 
centralizador, órgãos aderentes e centros de custos

3 Cadastrar Gestores
Cadastro de motoristas e gestores contendo, no 
mínimo:
- Nome;
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- Data de nascimento; RG;
- CPF;
- Órgão de Lotação; Matrícula

4 Cadastrar veículos

Cadastro de veículos com registro no DETRAN, 
contendo no mínimo: Lotação do veículo: órgão, cidade 
e código do centro de custo; Placa, RENAVAM, chassi, 
combustível, marca/modelo, ano de fabricação, ano do 
modelo, capacidade/potência/cilindrada, categoria, cor 
predominante, capacidade do tanque e dados do 
hodômetro dos veículos; adesivado ou não adesivado; 
em se tratando de veículos locados: Razão social da 
locadora; CNPJ da locadora; Valor mensal da locação.

5 Cadastrar motoristas

Cadastro de motoristas e gestores contendo, no 
mínimo:
- Nome;
- Data de nascimento; RG;
- CPF;
- Órgão de Lotação;
- Matrícula
- Em se tratando de motorista: RENACH;
- Data de vencimento do RENACH

6

Prover solução que impeça que o 
cadastro de motoristas seja 

concluído no sistema sem os dados 
completos

O sistema não deve permitir a finalização de qualquer 
um dos cadastros de motoristas sem:
- Nome;
- Data de nascimento;
- RG;
- CPF.

7 Apresentar o sistema

Ser acessível, via WEB, 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, não devendo ser necessário nada mais que um 
navegador de internet para tanto (Internet Explore, 
Firefox ou Google Chrome)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto 
Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores 
alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 018/2022 do tipo Menor Preço - Global - Menor 
Percentual de Taxa de Administração, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis com Fornecimento 
de Cartão eletrônico com chips, para atender as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do 
Município, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-
e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no 
site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: até 17/06/2022 às 08:30h. Início da sessão de disputa eletrônica: 17/06/2022, às 08:30h. 
Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

A Prefeitura Municipal de Ibicoara torna público a Tomada de Preços nº 002/2022 – 
objeto – pavimentação em piso intertravado no Distrito de Cascavel – Município de 
Ibicoara/Ba, Conforme Convênio nº 920571/2021 MDR. Edital e inf. das 08:00 às 
12:00, pelo tel: (77) 3413-2199 ou email: licitacaoibicoara2124@gmail.com. Abertura 
no dia 21 de junho de 2022 às 10:30. Ibicoara-Bahia, 03 de junho de 2022. Renan 
Pires Silva – Presidente da CPL 

Licitações
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Modalidade de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL SRP 
Número 

012/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 069/2022 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2022

O MUNICIPIO DE IBICOARA, Estado da Bahia, neste ato representado pela Entidade de Direito Público 
Interno, inscrita no CNPJ: sob o nº. 13.922.588/0001-82, com sede na Praça Américo Martins Júnior, nº 
46 – Centro – Ibicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. 
Gilmadson Cruz de Melo, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 149.013.655-72 e RG: 11.150.245-40 
SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Professor Ubaldino Rocha Aguiar, nº 48, Distrito de Cascavel – 
Ibicoara/Bahia, e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ: 11.510.414/0001-87, 
representado pela Sr. Nilson Gomes Queiroz, maior, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
024.183.665-45, residente e domiciliado no Distrito de Cascavel, Município de Ibicoara, doravante 
denominado CONTRATANTE, em face da classificação da propostas apresentadas na respectiva 
licitação com a finalidade de selecionar proposta para o registro de preços destinada a contratação de 
laboratório resolve registrar os preços da participante classificada abaixo, respeitadas as disposições das 
Leis Federais nº. 8.666/93, 10.520/02, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Municipal 037/2021, 
consoante às cláusulas e condições do Edital Pregão Presencial para Registro de Preço nº 
012/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento, 
independente de transcrições, e mediante as cláusulas enunciadas a seguir. 

PRESTADOR DE SERVIÇO 

LAB’s LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, Inscrita no CNPJ nº. 43.462.611/0001-64, com sede 
na Rua Bernadino Gomes Aguiar, n° 182, Bairro Centro, no município de Barra da Estiva - Bahia, neste 
ato representada pela sócia administradora, Alinne Gomes Santos, brasileira, maior, inscrita no CPF sob 
nº.  132.053.916-59 e Cédula de Identidade nº. MG 18.067.724. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente ata é a realização de registro de preços para futura contratação de laboratório 
de análises clínicas destinado à realização de exames laboratoriais de pacientes deste Município, 
conforme especificações constantes no PCT - Anexo I, de acordo com as especificações e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência, do instrumento convocatório do Pregão Presencial SRP nº 
012/2022, para fornecimento para a Administração Pública Municipal, conforme descrição e preços 
constantes na proposta de preço do licitante. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles 
poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, 
assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o art. 
7º do Decreto Municipal 037/2021. 

2. DO PREÇO 
2.1. O preço está especificado na proposta vencedora deste certame. 
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis 
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e 
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 

Atas
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ITEM EXAMES QTDE EST UNIT TOTAL 
1 ÁCIDO ÚRICO 600 7,61  R$              4.566,00  
2 ALBUMINA 100 7,61  R$                  761,00  
3 ALT/TGP 1200 7,61  R$              9.132,00  
4 AMILASE 200 7,61  R$              1.522,00  
5 ASLO 50 7,61  R$                  380,50  
6 AST/TGO 1200 7,61  R$              9.132,00  
7 BETA HCG 300 13,3  R$              3.990,00  
8 BILIRRUBINA DIRETA 125 7,61  R$                  951,25  
9 BILIRRUBINA INDIRETA 125 7,61  R$                  951,25  
10 CÁLCIO INORGANICO 75 7,61  R$                  570,75  
11 CÁLCIO TOTAL 200 7,61  R$              1.522,00  
12 CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DO FERRO 200 13,3  R$              2.660,00  
13 CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO 25 13,3  R$                  332,50  
14 CKMB 40 13,3  R$                  532,00  
15 CKTOTAL 40 13,3  R$                  532,00  
16 CLORO 50 7,61  R$                  380,50  
17 COAGULOGRAMA 1000 7,61  R$              7.610,00  
18 COLESTEROL HDL 2400 7,61  R$            18.264,00  
19 COLESTEROL LDL 2400 7,61  R$            18.264,00  
20 COLESTEROL TOTAL 2400 7,61  R$            18.264,00  
21 COLESTEROL VLDL 2400 4,75  R$            11.400,00  
22 COOMBS INDIRETO (SE RH NEGATIVO) 600 23,7  R$            14.220,00  
23 CREATININA 2400 7,61  R$            18.264,00  
24 FATOR RH 700 7,61  R$              5.327,00  
25 FERRO SÉRICO 600 11,38  R$              6.828,00  
26 FOSFATASE ALCALINA 450 7,61  R$              3.424,50  
27 FÓSFORO 100 7,61  R$                  761,00  
28 GAMA GT 600 7,61  R$              4.566,00  
29 GLICEMIA DE JEJUM 2400 7,61  R$            18.264,00  
30 GLICEMIA PÓS PRANDIAL 25 7,61  R$                  190,25  
31 GRUPO SANGUINEO 700 3,78  R$              2.646,00  
32 HEMOGLOBINA GLICADA 1000 18,8  R$            18.800,00  
33 HEMOGRAMA COMPLETO 2400 7,61  R$            18.264,00  
34 LATEX FR 200 7,61  R$              1.522,00  
35 LDH 200 7,61  R$              1.522,00  
36 LIPASE 200 7,61  R$              1.522,00  
37 PCR 450 7,61  R$              3.424,50  
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38 POTÁSSIO 450 7,61  R$              3.424,50  
39 PROTEÍNAS TOTAIS E FRACÕES 150 15,18  R$              2.277,00  
40 PTT (TEMPO DE TROMBOPLASTINA) 1000 7,61  R$              7.610,00  
41 SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA 300 7,61  R$              2.283,00  
42 SÓDIO 450 7,61  R$              3.424,50  
43 TAP (TEMPO DE PROTROMBINA) 1000 7,61  R$              7.610,00  
44 TRIGLICERÍDEOS 2400 7,61  R$            18.264,00  
45 UREIA 2400 7,61  R$            18.264,00  
46 VHS 75 7,61  R$                  570,75  

TOTAL 
ESTIMADO  R$          294.990,75  

3. DO REAJUSTE 
3.1. Os preços constantes do registro de preços não serão reajustados. 
3.2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e 
prazos fixados pelo órgão controlador. 
3.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou 
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes. 
3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos 
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Secretária Municipal de Planejamento 
e Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais 
como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, 
componentes ou de outros documentos. 
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à 
época. 
3.6. Independentemente da solicitação de que trata o item 3.4, a Comissão poderá a qualquer momento 
reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou 
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou 
internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial. 
 

4. DOS PRAZOS 
4.1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços 
no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da convocação expedida pelo MUNICÍPIO, podendo este 
prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO. 
4.2. O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses, contado da assinatura da presente ata. 

5. DOS PAGAMENTOS 
5.1. O pagamento de cada compra será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega das notas fiscais 
acompanhadas das certidões negativas. 
5.2. O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor na data 
da entrega. 

6. DA CONTRATAÇÃO 
6.1. As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços a serem 
firmadas entre o MUNICÍPIO e o FORNECEDOR serão formalizadas através de contrato, observando-se 
as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente. 
6.2. O MUNICÍPIO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos 
equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não 
resultem obrigações futuras, nos termos do § 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93. 
6.3. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não 
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os 
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fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da 
cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
6.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais 
de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público 
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o 
solicitado pelo MUNICÍPIO, observadas as condições do Edital e o preço registrado. 
 

7. DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO 
7.1. O serviço será prestado de acordo ordem de fornecimento emitida pelo responsável competente. 
7.2. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
7.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis, 
contado do recebimento provisório.
7.4. Caso o objeto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o FORNECEDOR 
deverá providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao 
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº 
8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90). 
7.5. O Prestador de serviços deverá coletar o material nos locais indicados e entregar os resultados dos 
exames na Secretaria Municipal de Saúde. 
7.+. O prazo estabelecido no item 7.4 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo FORNECEDOR e 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO. 

8. DAS PENALIDADES 
8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitar-se-á às penalidades de 
advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de 
inidoneidade, que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual ou 
cancelamento do registro. 
8.2. A recusa injustificada do fornecedor em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo previsto no 
item 4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à pena de 
impedimento temporário para licitar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 2 
(dois) anos, contado da data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor total do pedido. 
8.3. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por 
dia de atraso até o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido. 
8.4. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,7% (zero vírgula três por cento) por 
dia de atraso após o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido. 
8.5. No descumprimento de quaisquer outras cláusulas do contrato, que não impliquem cumprimento de 
prazos, será aplicada uma multa de 10% (dez por cento) do total da aquisição. 
8.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s). 

9. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
9.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas na Lei nº 8.666/93. 
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas 
no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90). 
9.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no 
art. 79 da Lei nº 8.666/93. 
9.4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas nos arts. 77 
a 80 da Lei nº 8.666/93. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
10.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco 
(05) dias úteis, a contar do recebimento da notificação nas seguintes hipóteses: 
I  pelo MUNICÍPIO, quando: 
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a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços; 
b) o FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços; 
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro de preços, 
por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 
06 de julho de 1994; 
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei 
nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994. 
II  pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
10.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
10.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I do 
item 10.1., será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento. 
10.4. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do 
FORNECEDOR a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 
10.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço, 
não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão 
gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 
10.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens 
constantes do registro de preços. 

11. DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de IBICOARA/Bahia, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados 
pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que 
possam ser. 
IBICOARA– BA, 18 de maio de 2022. 

 
______________________________________ 

GILMADSON CRUZ DE MELO 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 

________________________________________ 
NILSON GOMES QUEIROZ  

Secretário Municipal de Saúde 
Contratante 

 
________________________________________ 
LAB’s LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

CNPJ nº. 43.462.611/0001-64 
Rep Alinne Gomes Santos 

Contratada 
 

TESTEMUNHAS: 

1-Nome:________________________________ 

   CPF: _________________________________ 
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   Ass.: _________________________________ 

2-Nome:________________________________ 

   CPF: _________________________________ 

   Ass.: _________________________________ 
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                     Praça Américo Martins Junior, S/N, Centro, Ibicoara-BA CEP 46.760-000 
                                                                Tel. (77) 3413-2199

DECRETO n.º 049, de 06 de junho de 2022

“Dispõe sobre nomeação de Coordenadoria 
Administrativa, da Secretaria Municipal de 
Saúde, do Município de Ibicoara - BA, e dá outras 
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
constitucionais, na forma da Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos legais em vigor,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado para exercer as funções inerentes ao cargo de Coordenadora
Administrativa, da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Ibicoara - BA, a Srª. Euzenalia de 
Oliveira Santos, inscrita no CPF/MF sob o n.º 818.724.965-04.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
partir de 01 de junho de 2022.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicoara – BA, em 06 de junho de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO 
Prefei to Municipa l

NILSON GOMES QUEIROZ 
Secretário Municipal de Saúde 
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       PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
                 CAJ- Centro Administrativo de Jacaraci

        Av. Mozart David, Nº01 - Centenário – CEP: 46.310-000 
        Tel. (77) 3466-2151 /2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Eletrônico-SRP nº. 001/2022, Processo Administrativo nº. 008/2022

O Prefeito Municipal de Jacaraci, Bahia, usando de suas atribuições legais e de conformidade com 
a Lei Federal nº. 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, resolve Homologar o 
Processo Licitatório supracitado, referente ao Registro de preços destinado a eventual e futura 
aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos (uno, fiorino, saveiro e strada) a 
serviço da Administração municipal, conforme edital e anexos.
ADJUDICADO PARA: EVERAUTO PEÇAS LTDA - ME
CNPJ CNPJ: 03.240.225/0001-03
ENDEREÇO Av. Presidente Dutra 2532, Bairro Brasil
CIDADE / UF / CEP Vitória da Conquista – Bahia - CEP: 45.051-030 
REPRESENTANTE LEGAL IONE SANTANA FERREIRA
CPF / RG CPF n.º 711.512.495-72 e  RG n.º 01.756.054-32 SSP BA
LOTES 01, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29
VALOR R$ 110.228,96 (cento e dez mil e duzentos e vinte e oito reais e 

noventa e seis centavos).

ADJUDICADO PARA: TRIMAG-TRATORES COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA 
CNPJ 06.061.215/0001-07
ENDEREÇO Av. José Neves Teixeira 880, Paraiso
CIDADE / UF / CEP Guanambi – Bahia – 46.430-000
REPRESENTANTE LEGAL FELLIPE RODRIGUES BARBOSA LOBO  
CPF / RG CPF: 053.561.525-66 e RG: 14.801.055-54 SSP/BA
LOTE 03
VALOR R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil, trezentos e sessenta reais).

ADJUDICADO PARA: JAILTON DE OLIVEIRA DE JACARACI 02506573500
CNPJ 21.893.720/0001-01
ENDEREÇO Av. Mozart David, Cenetenario II

CIDADE / UF / CEP Jacaraci-BA / CEP: 46.310-000

REPRESENTANTE LEGAL JAILTON DE OLIVEIRA
CPF / RG CPF:025.065.735-00 e RG: 502434120SSP/SP
LOTES 02 e 08
VALOR  R$ 34.650,00 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais)

Com fornecimento parcelado, conforme necessidade da administração municipal.
Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se a Ata de Registro de Preços.

Jacaraci - Bahia, 03 de Junho de 2022.

________________________
Antônio Carlos Freire de Abreu

Prefeito Municipal

       PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
                 CAJ- Centro Administrativo de Jacaraci

        Av. Mozart David, Nº01 - Centenário – CEP: 46.310-000 
        Tel. (77) 3466-2151 /2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Eletrônico-SRP nº. 001/2022, Processo Administrativo nº. 008/2022

O Prefeito Municipal de Jacaraci, Bahia, usando de suas atribuições legais e de conformidade com 
a Lei Federal nº. 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, resolve Homologar o 
Processo Licitatório supracitado, referente ao Registro de preços destinado a eventual e futura 
aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos (uno, fiorino, saveiro e strada) a 
serviço da Administração municipal, conforme edital e anexos.
ADJUDICADO PARA: EVERAUTO PEÇAS LTDA - ME
CNPJ CNPJ: 03.240.225/0001-03
ENDEREÇO Av. Presidente Dutra 2532, Bairro Brasil
CIDADE / UF / CEP Vitória da Conquista – Bahia - CEP: 45.051-030 
REPRESENTANTE LEGAL IONE SANTANA FERREIRA
CPF / RG CPF n.º 711.512.495-72 e  RG n.º 01.756.054-32 SSP BA
LOTES 01, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29
VALOR R$ 110.228,96 (cento e dez mil e duzentos e vinte e oito reais e 

noventa e seis centavos).

ADJUDICADO PARA: TRIMAG-TRATORES COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA 
CNPJ 06.061.215/0001-07
ENDEREÇO Av. José Neves Teixeira 880, Paraiso
CIDADE / UF / CEP Guanambi – Bahia – 46.430-000
REPRESENTANTE LEGAL FELLIPE RODRIGUES BARBOSA LOBO  
CPF / RG CPF: 053.561.525-66 e RG: 14.801.055-54 SSP/BA
LOTE 03
VALOR R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil, trezentos e sessenta reais).

ADJUDICADO PARA: JAILTON DE OLIVEIRA DE JACARACI 02506573500
CNPJ 21.893.720/0001-01
ENDEREÇO Av. Mozart David, Cenetenario II

CIDADE / UF / CEP Jacaraci-BA / CEP: 46.310-000

REPRESENTANTE LEGAL JAILTON DE OLIVEIRA
CPF / RG CPF:025.065.735-00 e RG: 502434120SSP/SP
LOTES 02 e 08
VALOR  R$ 34.650,00 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais)

Com fornecimento parcelado, conforme necessidade da administração municipal.
Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se a Ata de Registro de Preços.

Jacaraci - Bahia, 03 de Junho de 2022.

________________________
Antônio Carlos Freire de Abreu

Prefeito Municipal
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       PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
                   Centro Administrativo de Jacaraci

        Av. Mozart David, Nº01 - Centenário – CEP: 46.310-000 
        Tel. (77) 3466-2151 /2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Eletrônico-SRP nº. 008/2022, Processo Administrativo nº. 047/2022

O Prefeito Municipal de Jacaraci, Bahia, usando de suas atribuições legais e de conformidade 

com a Lei Federal nº. 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, resolve Homologar o 

Processo Licitatório supracitado, referente ao Registro de preços para futura e eventual aquisição 

de gases medicinais para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, conforme edital 

e anexos.

ADJUDICADO PARA: ADIVAN ANTUNES DANTAS - ME
CNPJ 01.967.958/0001-19
ENDEREÇO Rua Três de Maio, nº 60- Pernambuco
CIDADE / UF / CEP Monte Azul/ MG, CEP: 39.500-00
REPRESENTANTE LEGAL ADVAN JUNIOR COSTA DANTAS
CPF / RG CPF: 092.002.106-94 e RG: MG15996426 SSP MG
LOTE Único
VALOR R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)

Com fornecimento parcelado, conforme necessidade da administração municipal.
Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se a Ata de Registro de Preços.

Jacaraci - Bahia, 06 de Junho de 2022.

________________________
Antônio Carlos Freire de Abreu

Prefeito Municipal

       PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
                   Centro Administrativo de Jacaraci

        Av. Mozart David, Nº01 - Centenário – CEP: 46.310-000 
        Tel. (77) 3466-2151 /2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Eletrônico-SRP nº. 008/2022, Processo Administrativo nº. 047/2022

O Prefeito Municipal de Jacaraci, Bahia, usando de suas atribuições legais e de conformidade 

com a Lei Federal nº. 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, resolve Homologar o 

Processo Licitatório supracitado, referente ao Registro de preços para futura e eventual aquisição 

de gases medicinais para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, conforme edital 

e anexos.

ADJUDICADO PARA: ADIVAN ANTUNES DANTAS - ME
CNPJ 01.967.958/0001-19
ENDEREÇO Rua Três de Maio, nº 60- Pernambuco
CIDADE / UF / CEP Monte Azul/ MG, CEP: 39.500-00
REPRESENTANTE LEGAL ADVAN JUNIOR COSTA DANTAS
CPF / RG CPF: 092.002.106-94 e RG: MG15996426 SSP MG
LOTE Único
VALOR R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)

Com fornecimento parcelado, conforme necessidade da administração municipal.
Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se a Ata de Registro de Preços.

Jacaraci - Bahia, 06 de Junho de 2022.

________________________
Antônio Carlos Freire de Abreu

Prefeito Municipal
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI--BBA
CNPJ: 13.677.109/0001-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 023/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.° 005/2022

Aos 02 dias do mês de Junho do de ano de 2022 o Município de Jacaraci Estado da Bahia, 
representado neste ato pelo seu gestor, ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, residente e 
domiciliado a Rua Genésio Freire, portador da Carteira de Identidade n°. 02.212.670-85 expedida 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Bahia e CPF/MF no. 229.354.445-15, RESOLVE 
REGISTRAR OS PREÇOS para fornecimento de fraldas descartáveis e pomadas 
dermatológicas, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos.
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, no
que for pertinente, além dos Decretos Municipais nº. 97 de 01 de dezembro de 2017 e legislação 
pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições:

FORNECEDOR: FARMACIA RR LTDA - ME inscrita no CNPJ sob nº 13.107.513/0001-48, 
sediada Rua Deocleciano Teixeira 11 - Centro, Jacaraci/Bahia, neste ato representado pelo RAFAEL
BOTELHO DE BRITO, portador da Carteira de Identidade n° 11199799 27 SSP/BA e CPF: 
047.594.035-07.
1—DO OBJETO/VALOR
Registro de preços destinado a eventual e futuro fornecimento de fraldas descartáveis e pomadas 
dermatológicas, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos do Edital do 
Pregão nº 005/2022, e proposta da licitante vencedora, todas as partes integrantes deste instrumento, 
como se nele transcritos estivessem.

LOTE 02 - FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA QUANT UND UNIT
(R$) TOTAL (R$)

01

Fralda descartável, geriátrica, 
tamanhos "M", para adultos com peso 
até 40Kg a 70kg, descartáveis, 
higiênicas, atóxicas, flocgel, formato 
anatômico, barreiras antivazamento, 
sistema de absorção concentrada. Na 
embalagem deverão estar impressos 
dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e 
registro do Ministério da Saúde. Pacote 
com quantidade mínima de 8 unidades.

Masterfral 
Confort 280 Pct R$16,00 R$ 4.800,00

02

Fralda descartável, geriátrica, 
tamanhos "G", para adultos com peso 
até 70Kg a 90kg, descartáveis, 
higiênicas, atóxicas, flocgel, formato 
anatômico, barreiras antivazamento, 
sistema de absorção concentrada. Na 
embalagem deverão estar impressos 
dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e 
registro do Ministério da Saúde. Pacote 

Masterfral 
Confort 1900 Pct R$16,00 R$ 30.400,00
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI--BBA
CNPJ: 13.677.109/0001-00

O valor referente a esta contratação será de R$ 40.665,00 (quarenta mil e seiscentos e sessenta e cinco 
reais), de acordo a planilha reformulada.

2— DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE JACARACI - BA não será 
obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário do registro a 
preferência do fornecimento/prestação dos serviços em igualdade de condições.

3— DO PRAZO DE ENTREGA
3.1 - O licitante vencedor deve entregar o produto a ele adjudicado conforme programação e solicitação feita 
pelo Setor de Compras;
3.1.1 - O prazo de entrega dos objetos deverá ser de 05 (cinco) dias após o recebimento da solicitação.
3.2 - Os produtos deverão ser entregues livre de frete e descarga, de acordo com o endereço indicado na 
Autorização de Compras.

com quantidade mínima de 8 unidades.

03

Fralda descartável, geriátrica, 
tamanho "EG", para adultos com peso 
acima de  90Kg, descartáveis, 
higiênicas, atóxicas, flocgel, formato 
anatômico, barreiras antivazamento, 
sistema de absorção concentrada. Na 
embalagem deverão estar impressos 
dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e 
registro do Ministério da Saúde. Pacote 
com quantidade mínima de 08 
unidades.

Masterfral 
Confort 260 Pct R$16,00 R$4.160,00

TOTAL DO LOTE R$ 39.040,00

LOTE – 03    POMADAS DERMATOLÓGICAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA QUANT UND UNIT
(R$) TOTAL (R$)

01

POMADA PARA ASSADURAS, fórmula 
que previne assaduras e protege a pele 
irritada. Palmitato de retinol, 
Colecalciferol, Óxido de Zinco. Pomada 
secativa e sicatrizante utilizada na 
prevenção e tratamentos de assaduras e 
brotoejas.  Contém vitaminas que 
protegem a pele, criando uma película que 
impede o contato com fezes, urina e suor. 
Embalagem com 45 gramas.

Hipoderme 100 UND R$ 10,00 R$ 1.000,00

02

POMADA PARA HEMATOMAS, 
pomadas indicadas para processos 
inflamatórios localizados como manchas 
roxas (hematomas) que aparecem após 
traumas ou contusões. Embalagem com 40 
gramas.

Hipoderme  25 UND R$ 25,00 R$ 625,00

TOTAL DO LOTE R$ 1.625,00
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3.3 - A aquisição e entrega do Produto Registrado será autorizada pelo Município, por intermédio de 
documento denominado "Autorização de Compra".

4— DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
4.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da 
Lei n. ' 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
4.2 - Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório.
4.3 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definidos 
o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria 
da Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

5— DA UTILIZAÇÀO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 - Em observação as recomendações do Tribunal de Contas da União, a autorização de adesão de outros 
órgãos e entidades à presente Ata de Registro de Preços, ocorrerá mediante as seguintes condições:
a) anuência formal do Órgão Gerenciador;
b) autorização de adesão somente ocorrerá até o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.;
c) os órgãos autorizados ("carona") não poderão adequar o objeto pretendido à Ata, alterando
especificações, características, periodicidade, frequência na execução, prazos de recebimento, quantitativos, 
métodos, etc., por mínimas' que possam parecer, para sanear suas necessidades; e
d) em caso de autorização de "Adesão" o Órgão Gerenciador disponibilizará cópia do Edital, da Ata e da 
proposta do licitante.

6— DAS ATRIBUIÇÕES / OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
6.1 - Caberá ao MUNICÍPIO a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda:
a) realizar os procedimentos de assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos 
participantes;
b) providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às
necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes do Processo;
c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais atualizações dos preços registrados e a aplicação de 
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
d) recusar qualquer item fora das especificações estabelecidas no Termo de Referência;
e) verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas antes de cada pagamento;
f) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues, pela licitante vencedora, fora das
especificações do Termo de Referência;
g) efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados nesta Ata;
h) aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora;
j) comunicar à licitante vencedora as eventuais irregularidades observadas na execução dos itens para adoção 
das providências saneadoras;
k) fiscalizar a execução dos itens, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer serviço que não 
esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

7 - ATRIBUIÇÕES/ OBRIGAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ORGÀOS
PARTICIPANTES
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7.1 - Caberá aos órgãos participantes indicar o gestor da ata, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 
da Lei n° 8.666, de 1993, compete:
a) Promover consulta prévia junto a Secretaria da Administração (Departamento de Licitações), quando da 
necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores 
a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos 
seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a Secretaria da Administração eventual 
desvantagem, quanto à sua utilização;
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, 
das obrigações assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas;
d) Informar a Secretaria da Administração, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às 
condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega 
dos objetos e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a Nota de Empenho;
e) As Secretarias Municipais participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de 
contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda à indicação 
do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
f) Proceder ao ato de recebimento dos serviços, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer 
execução que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, bem 
como efetuar os pagamentos na forma e nos prazos estabelecidos.

8— DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS
8.1 - Constituem obrigações das empresas:
a) dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão nº 005/2022 e à sua 
proposta e nesta Ata;
b) cumprir as disposições constantes do Termo de Referência, bem como os prazos e as condições da 
aquisição;
c) Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(is) em que se verifique(m) danos 
decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, podendo ser através de correio eletrônico.
d) responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também os encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus empregados;
e) responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou servidores 
municipais, em razão de acidentes, ou de ação, ou de omissão dolosa ou culposa de seus empregados;
f) obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito fornecimento dos itens, 
sem ônus adicionais para o Município.
g) Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como organizar e coordenar os 
fornecimentos sob sua responsabilidade.
h) prestar os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar toda e qualquer irregularidade
ocorrida ou observada na aquisição do objeto;
i) observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°da Constituição Federal;

9-DO PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado, por meio de Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da licitante 
vencedora, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente à entrega do objeto, mediante apresentação de Nota 
Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada, acompanhada dos comprovantes impressos de regularidade 
de débito da Dívida Ativa da União, Estado e Município, FGTS e Trabalhistas válidas.
9.2 - Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pelo 
Fornecedor e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente regularizado.
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10-DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 - O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
a) A pedido, quando:
-comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de 
força maior;
-o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do material.
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:
-não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
-perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
-por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
-não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
-não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 
Preço, sem justificativa aceitável;
-caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro 
de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
10.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

11—DA GARANTIA
11.1 - A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações previstas na 
Lei n° 8.078, de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor -e alterações subseqüentes.

12— DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÀO
12.1 – A execução será acompanhada e fiscalizada pelo (a) servidor (a) BERNADETE OLIVEIRA 
CARVALHO, designado pela Administração do CONTRATANTE, conforme portaria nº 031 de 08/07/2021, 
nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93.
12.2- A conformidade do objeto, a ser prestado deverá ser verificada conjuntamente com o documento da 
proponente que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no processo, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
12.3 - A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da contratada.
12.4 - Será impugnado pela Fiscalização os objetos que não satisfaçam às condições do presente Termo de 
Referência.
12.5 - Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o
recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa decorrente dessa 
providência.

13-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao inadimplente 
as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, além da multa compensatória de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da negociação, respeitados os direitos do contraditório e da ampla defesa.
13.2 - A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das outras sanções 
previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à 
Administração.

14— DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das 
Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material – AFM e no contrato, 
se houver.
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15— DO FORO
15.1 - É competente o Foro da Comarca de Jacaraci - BA, para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
utilização da presente Ata de Registro de Preços.
15.2 - E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Jacaraci, 02 de Junho de 2022.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal

FARMACIA RR LTDA - ME
CNPJ: 13.107.513/0001-48
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.__________________________________           
   NOME COMPLETO CPF/MF

2. __________________________________
NOME COMPLETO CPF/MF                                             
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 024/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.° 005/2022

Aos 02 dias do mês de Junho do de ano de 2022 o Município de Jacaraci Estado da Bahia, representado 
neste ato pelo seu gestor, ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, residente e domiciliado a Rua 
Genésio Freire, portador da Carteira de Identidade n°. 02.212.670-85 expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Bahia e CPF/MF no. 229.354.445-15, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para 
fornecimento de fraldas descartáveis e pomadas dermatológicas, conforme especificações e condições 
constantes no edital e seus anexos.
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, no que 
for pertinente, além dos Decretos Municipais nº. 97 de 01 de dezembro de 2017 e legislação pertinente, 
consoante as seguintes cláusulas e condições:

FORNECEDOR: LIDER DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 
inscrita no 32.269.665/0001-91, sediada Rua João Moreno, 15 Centro, Jacaraci/Bahia, neste ato 
representado pelo HÉLIO ZAURISIO SARAIVA, portador da Carteira de Identidade n° 
01670329 41 SSP/BA e CPF n° 105.976.205-63

1—DO OBJETO/VALOR
Registro de preços destinado a eventual e futuro fornecimento de fraldas descartáveis e pomadas 
dermatológicas, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos do Edital do 
Pregão nº 005/2022, e proposta da licitante vencedora, todas as partes integrantes deste instrumento, como 
se nele transcritos estivessem.

LOTE - 01
FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA QUANT UND UNIT (R$) TOTAL (R$)

1

Fralda descartável, tamanho "M", pacote 
com 70 unidades               Gel ultra 
absorvente, formato anatômico, proteção 
aloe vera, camada extra-seca, barreiras 
antivazamento, faixa multiajustavel e 
elástico nas pernas.                                           
Composição: material filme de polietileno, 
polpa de celulose, polímero 
superabsorvente, não tecido de 
polipropileno, não tecido de fibras 
bicomponentes e fibras polyester, aloe vera, 
vitamina E, adesivo termoplástico, fios de 
elástico, fitas adesivas;                         
Componentes atóxicos não propensos a 
causar irritação em contato com a pele.           
Unissex                                                             
Barreiras antivazamento                                   
para crianças de 05 a 9 kg

PANDA 180 Pct R$ 45,00 R$ 8.100,00

2

Fralda descartável, tamanho "G", pacote 
com 60 unidades               Gel ultra 
absorvente, formato anatômico, proteção 
aloe vera, camada extra-seca, barreiras 
antivazamento, faixa multiajustavel e 
elástico nas pernas.                                           
Composição: material filme de polietileno, 
polpa de celulose, polímero 
superabsorvente, não tecido de 
polipropileno, não tecido de fibras 
bicomponentes e fibras polyester, aloe vera, 
vitamina E, adesivo termoplástico, fios de 

PANDA 180 Pct R$ 45,00 R$ 8.100,00
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elástico, fitas adesivas;                        
Componentes atóxicos não propensos a 
causar irritação em contato com a pele.           
Unissex                                                             
Barreiras antivazamento                                   
para crianças de 05 a 9 kg

3

Fralda descartável tamanho EG pacote 
com 50 unidades 
Gel ultra absorvente, formato anatômico, 
proteção aloe vera, camada extra-seca, 
barreiras antivazamento, faixa multiajustavel 
e elástico nas pernas.
Composição: material filme de polietileno, 
polpa de celulose, polímero 
superabsorvente, não tecido de 
polipropileno, não tecido de fibras 
bicomponentes e fibras polyester, aloe vera, 
vitamina E, adesivo termoplástico, fios de 
elástico, fitas adesivas; Componentes 
atóxicos não propensos a causar irritação em 
contato com a pele.
Unissex 
Barreiras antivazamento 
Para crianças acima de 12 kg

PANDA
60 Pct R$ 45,00 R$ 2.700,00

TOTAL LOTE R$18.900,00

O valor referente a esta contratação será de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), de acordo 
a planilha reformulada.

2— DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE JACARACI - BA não será 
obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário do registro a 
preferência do fornecimento/prestação dos serviços em igualdade de condições.

3— DO PRAZO DE ENTREGA
3.1 - O licitante vencedor deve entregar o produto a ele adjudicado conforme programação e solicitação 
feita pelo Setor de Compras;
3.1.1 - O prazo de entrega dos objetos deverá ser de 05 (cinco) dias após o recebimento da solicitação.
3.2 - Os produtos deverão ser entregues livre de frete e descarga, de acordo com o endereço indicado na 
Autorização de Compras.
3.3 - A aquisição e entrega do Produto Registrado será autorizada pelo Município, por intermédio de 
documento denominado "Autorização de Compra".

4— DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
4.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 
da Lei n. ' 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
4.2 - Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório.
4.3 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, 
definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado 
pela Secretaria da Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

5— DA UTILIZAÇÀO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 - Em observação as recomendações do Tribunal de Contas da União, a autorização de adesão de outros 
órgãos e entidades à presente Ata de Registro de Preços, ocorrerá mediante as seguintes condições:
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI--BBA
CNPJ: 13.677.109/0001-00

a) anuência formal do Órgão Gerenciador;
b) autorização de adesão somente ocorrerá até o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.;
c) os órgãos autorizados ("carona") não poderão adequar o objeto pretendido à Ata, alterando
especificações, características, periodicidade, frequência na execução, prazos de recebimento, quantitativos, 
métodos, etc., por mínimas' que possam parecer, para sanear suas necessidades; e
d) em caso de autorização de "Adesão" o Órgão Gerenciador disponibilizará cópia do Edital, da Ata e da 
proposta do licitante.

6— DAS ATRIBUIÇÕES / OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
6.1 - Caberá ao MUNICÍPIO a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda:
a) realizar os procedimentos de assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos 
participantes;
b) providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às
necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes do Processo;
c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais atualizações dos preços registrados e a aplicação de 
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
d) recusar qualquer item fora das especificações estabelecidas no Termo de Referência;
e) verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas antes de cada pagamento;
f) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues, pela licitante vencedora, fora das
especificações do Termo de Referência;
g) efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados nesta Ata;
h) aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora;
j) comunicar à licitante vencedora as eventuais irregularidades observadas na execução dos itens para 
adoção das providências saneadoras;
k) fiscalizar a execução dos itens, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer serviço que 
não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

7 - ATRIBUIÇÕES/ OBRIGAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ORGÀOS
PARTICIPANTES
7.1 - Caberá aos órgãos participantes indicar o gestor da ata, ao qual, além das atribuições previstas no art. 
67 da Lei n° 8.666, de 1993, compete:
a) Promover consulta prévia junto a Secretaria da Administração (Departamento de Licitações), quando da 
necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os 
valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação 
efetivamente realizada;
b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos 
seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a Secretaria da Administração 
eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, 
das obrigações assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas;
d) Informar a Secretaria da Administração, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às 
condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega 
dos objetos e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a Nota de Empenho;
e) As Secretarias Municipais participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de 
contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda à 
indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
f) Proceder ao ato de recebimento dos serviços, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer 
execução que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, 
bem como efetuar os pagamentos na forma e nos prazos estabelecidos.

8— DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI--BBA
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8.1 - Constituem obrigações das empresas:
a) dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão nº 005/2022 e à sua 
proposta e nesta Ata;
b) cumprir as disposições constantes do Termo de Referência, bem como os prazos e as condições da 
aquisição;
c) Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(is) em que se verifique(m) danos 
decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, podendo ser através de correio eletrônico.
d) responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também os encargos 
trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus empregados;
e) responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou 
servidores municipais, em razão de acidentes, ou de ação, ou de omissão dolosa ou culposa de seus 
empregados;
f) obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito fornecimento dos 
itens, sem ônus adicionais para o Município.
g) Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como organizar e coordenar os 
fornecimentos sob sua responsabilidade.
h) prestar os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar toda e qualquer irregularidade
ocorrida ou observada na aquisição do objeto;
i) observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°da Constituição Federal;

9-DO PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado, por meio de Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da licitante 
vencedora, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente à entrega do objeto, mediante apresentação de Nota 
Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada, acompanhada dos comprovantes impressos de 
regularidade de débito da Dívida Ativa da União, Estado e Município, FGTS e Trabalhistas válidas.
9.2 - Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pelo 
Fornecedor e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente regularizado.

10-DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 - O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
a) A pedido, quando:
-comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de 
força maior;
-o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do material.
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:
-não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
-perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
-por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
-não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
-não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 
Preço, sem justificativa aceitável;
-caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
10.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

11—DA GARANTIA
11.1 - A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações previstas 
na Lei n° 8.078, de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor -e alterações subseqüentes.

12— DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÀO
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12.1 – A execução será acompanhada e fiscalizada pelo (a) servidor (a) BERNADETE OLIVEIRA 
CARVALHO, designado pela Administração do CONTRATANTE, conforme portaria nº 031 de 
08/07/2021, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93.
12.2- A conformidade do objeto, a ser prestado deverá ser verificada conjuntamente com o documento da 
proponente que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no processo, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
12.3 - A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da contratada.
12.4 - Será impugnado pela Fiscalização os objetos que não satisfaçam às condições do presente Termo de 
Referência.
12.5 - Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o
recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa decorrente dessa 
providência.

13-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao 
inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, além da multa compensatória de 
10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, respeitados os direitos do contraditório e da ampla 
defesa.
13.2 - A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das outras 
sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos 
causados à Administração.

14— DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das 
Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material – AFM e no 
contrato, se houver.

15— DO FORO
15.1 - É competente o Foro da Comarca de Jacaraci - BA, para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
utilização da presente Ata de Registro de Preços.
15.2 - E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Jacaraci, 02 de Junho de 2022.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal

LIDER DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS LTDA 
CNPJ: 32.269.665/0001-91
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.__________________________________            2. __________________________________
NOME COMPLETO CPF/MF                                                NOME COMPLETO CPF/MF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Avenida Mozart David, 01 - Centenario – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341

CNPJ: 13.677.109/0001-00

RATIFICAÇÃO DO ATO
Processo Administrativo n° 058/2022

Inexigibilidade nº 010/2022

O Prefeito Municipal de Jacaraci, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo 

administrativo n° 058/2022 de Inexigibilidade nº 010/2022 que tem por OBJETO: 

Contratação de empresa responsável pela apresentação de 01(um) show musical do 

profissional artístico MARLUS VIANA, durante o São Pedro do município de Jacaraci –

Bahia. CONTRATADO: MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA ME, inscrita

no CNPJ: 13.319.291/0001-27, sediada na Avenida Estados Unidos, 01, Edificio 

Cervantes, Sala 908, Comercio, Salvador/BA, CEP 40.010-020. Com vigência até 

31/07/2022, conforme o Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.

Jacaraci/BA, 06 de junho de 2022.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Avenida Mozart David, 01 - Centenario – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341

CNPJ: 13.677.109/0001-00

RATIFICAÇÃO DO ATO
Processo Administrativo n° 058/2022

Inexigibilidade nº 010/2022

O Prefeito Municipal de Jacaraci, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo 
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Cervantes, Sala 908, Comercio, Salvador/BA, CEP 40.010-020. Com vigência até 

31/07/2022, conforme o Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.

Jacaraci/BA, 06 de junho de 2022.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal
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CONTRATO No. 78 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

OBJETO

VALOR

DO TA ÇÃ O ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

11.00

2029
3.3.9.0.39.00.00

06/06/2023
06/06/2022

R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais)

EXTRATO DE CONTRATO

DISP Nº 016/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
EVOLUTIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
A prestação de serviços de Consultoria e Assessoria na Gestão de Controle
Interno do Executivo Municipal tratando-se de treinamento, disponibilização de
ferramentas de controle nas nuvens, atendimento online, elaboração de normas,
desenvolvimento de ações de controle atinentes aos achados apontados pela
Irce/TCM-BA
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem formalizar 
AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta de: VITOR CARVALHO 
BRITO, Pessoa Física, com sede na Rua Santos Dumont, 000, Centro, Caculé - BA, CEP: 46300-000, 
inscrita no CPF sob n° 571.830.905-15. OBJETO: Contratação de profissional para reparos em consultórios 
odontológicos instalados nas unidades de saúde do Município, incluindo peças e itens necessários para a 
manutenção preventiva e corretiva a serem fornecidas pelo Contratante no Valor Global de R$ 11.200,00 
(onze mil e duzentos reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação Nº 001-06/2022. 
Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras/BA, 01 de Junho de 2022. 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a Dispensa de Licitação Nº 001-06/2022,
para: Contratação de profissional para reparos em consultórios odontológicos instalados nas unidades de 
saúde do Município, incluindo peças e itens necessários para a manutenção preventiva e corretiva a serem 
fornecidas pelo Contratante e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando VITOR CARVALHO BRITO. 
Valor Global: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. 
Malhada de Pedras / BA, 01 de Junho de 2022. 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-
06/2022, para: Contratação de profissional para reparos em consultórios odontológicos instalados nas 
unidades de saúde do Município, incluindo peças e itens necessários para a manutenção preventiva e 
corretiva a serem fornecidas pelo Contratante e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da 
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando VITOR CARVALHO BRITO. Valor 
Global: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. 
Malhada de Pedras / BA, 01 de Junho de 2022. 

RESUMO DO CONTRATO Nº 001-06/2022 

Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: VITOR CARVALHO BRITO – CPF: 571.830.905-15 
Objeto: Contratação de profissional para reparos em consultórios odontológicos instalados nas unidades de 
saúde do Município, incluindo peças e itens necessários para a manutenção preventiva e corretiva a serem 
fornecidas pelo contratante 
Valor do contrato: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais)
Data de Assinatura: 01 de Junho de 2022 
Vigência: 07 (sete) meses. 
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação Nº 001-06/2022. 
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ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, no parecer da 
Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: VIANA & NARVAES 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Vereadora Esther Trindade 
Serra, 147, Edf. Ayrton Viana, 1° Andar, Salas 103 e 104, Norberto Marinho, Brumado / BA, CEP: 46.100-000, 
inscrita no CNPJ sob o n° 21.015.944/0001-02. OBJETO: Prestação de serviços de Assessoramento ao Controle 
Interno com estabelecimento de treinamento, fluxo de rotinas com orientação sistemática. Elaboração de 
pareceres, instrumentos e estratégias jurídicas para o enfrentamento da judicialização das demandas de saúde. 
Modernização da legislação tributária do Município e construção de estratégias, soluções e rotinas envolvendo o 
treinamento de servidores e disponibilização de instrumentos, com vistas ao impulsionamento da arrecadação 
tributária municipal, no Valor Global de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), constante do respectivo 
Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001-06/2022. Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. 
Malhada de Pedras/BA, 18 de maio de 2022. 

HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a Inexigibilidade de Licitação nº 001-06/2022, para 
Contratação de: Prestação de serviços de Assessoramento ao Controle Interno com estabelecimento de 
treinamento, fluxo de rotinas com orientação sistemática. Elaboração de pareceres, instrumentos e estratégias 
jurídicas para o enfrentamento da judicialização das demandas de saúde. Modernização da legislação tributária 
do Município e construção de estratégias, soluções e rotinas envolvendo o treinamento de servidores e 
disponibilização de instrumentos, com vistas ao impulsionamento da arrecadação tributária municipal, e atentando 
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de 
Inexigibilidade de Licitação, contratando e empresa VIANA & NARVAES ADVOGADOS ASSOCIADOS. Valor 
Global: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de 
Pedras / BA, 18 de maio de 2022. 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001-06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2022/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001-06/2022,
para Prestação de serviços de Assessoramento ao Controle Interno com estabelecimento de treinamento, fluxo 
de rotinas com orientação sistemática. Elaboração de pareceres, instrumentos e estratégias jurídicas para o 
enfrentamento da judicialização das demandas de saúde. Modernização da legislação tributária do Município e 
construção de estratégias, soluções e rotinas envolvendo o treinamento de servidores e disponibilização de 
instrumentos, com vistas ao impulsionamento da arrecadação tributária municipal, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 25, II, da Lei nº 
8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, contratando VIANA & 
NARVAES ADVOGADOS ASSOCIADOS. Valor Global: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). Carlos Roberto 
Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 18 de maio de 2022. 

RESUMO DO CONTRATO Nº 008-06/2022 

Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: Viana & Narvaes Advogados Associados – CNPJ: 21.015.944/0001-02 
Objeto: Prestação de serviços de Assessoramento ao Controle Interno com estabelecimento de treinamento, 
fluxo de rotinas com orientação sistemática. Elaboração de pareceres, instrumentos e estratégias jurídicas para o 
enfrentamento da judicialização das demandas de saúde. Modernização da legislação tributária do Município e 
construção de estratégias, soluções e rotinas envolvendo o treinamento de servidores e disponibilização de 
instrumentos, com vistas ao impulsionamento da arrecadação tributária municipal. 
Valor do contrato: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) 
Data de Assinatura: 18 de maio de 2022 
Vigência: até 31 de dezembro de 2022 
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 001-06/2022. 
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem formalizar 
AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: IZABEL 
DOS SANTOS CORADO NETA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua da Poeira, nº 41, 
Nazaré, Salvador - BA, CEP: 40.040-520, inscrita no CNPJ sob n° 04.960.218/0001-49. OBJETO:
Contratação de empresa para a aquisição de dicionários de língua inglesa a serem utilizados pelos alunos 
no 6º ao 9º ano da rede de ensino desse município. , no Valor Global de R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito 
reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação Nº 005-06/2022. Carlos Roberto Santos 
da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras/BA, 03 de Junho de 2022 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a Dispensa de Licitação Nº 005-06/2022,
para: Contratação de empresa para a aquisição de dicionários de língua inglesa a serem utilizados pelos 
alunos no 6º ao 9º ano da rede de ensino desse município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a 
Empresa IZABEL DOS SANTOS CORADO NETA. Valor Global: R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito reais). 
Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 03 de Junho de 2022. 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005-06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005-
06/2022, para: Contratação de empresa para a aquisição de dicionários de língua inglesa a serem utilizados 
pelos alunos no 6º ao 9º ano da rede de ensino desse município, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando IZABEL DOS SANTOS 
CORADO NETA. Valor Global: R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito reais). Carlos Roberto Santos da Silva, 
Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 03 de Junho de 2022. 

RESUMO DO CONTRATO Nº 005-06/2022 

Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: IZABEL DOS SANTOS CORADO NETA – CNPJ: 04.960.218/0001-49 
Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de dicionários de língua inglesa a serem utilizados pelos 
alunos no 6º ao 9º ano da rede de ensino desse município. . 
Valor do contrato: R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito reais)
Data de Assinatura: 03 de Junho de 2022 
Vigência: 02 (dois) meses. 
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação Nº 005-06/2022. 
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem formalizar 
AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: IZABEL 
DOS SANTOS CORADO NETA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua da Poeira, nº 41, 
Nazaré, Salvador - BA, CEP: 40.040-520, inscrita no CNPJ sob n° 04.960.218/0001-49. OBJETO:
Contratação de empresa para a aquisição de dicionários de língua inglesa a serem utilizados pelos alunos 
no 6º ao 9º ano da rede de ensino desse município. , no Valor Global de R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito 
reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação Nº 005-06/2022. Carlos Roberto Santos 
da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras/BA, 03 de Junho de 2022 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a Dispensa de Licitação Nº 005-06/2022,
para: Contratação de empresa para a aquisição de dicionários de língua inglesa a serem utilizados pelos 
alunos no 6º ao 9º ano da rede de ensino desse município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a 
Empresa IZABEL DOS SANTOS CORADO NETA. Valor Global: R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito reais). 
Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 03 de Junho de 2022. 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005-06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005-
06/2022, para: Contratação de empresa para a aquisição de dicionários de língua inglesa a serem utilizados 
pelos alunos no 6º ao 9º ano da rede de ensino desse município, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando IZABEL DOS SANTOS 
CORADO NETA. Valor Global: R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito reais). Carlos Roberto Santos da Silva, 
Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 03 de Junho de 2022. 

RESUMO DO CONTRATO Nº 005-06/2022 

Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: IZABEL DOS SANTOS CORADO NETA – CNPJ: 04.960.218/0001-49 
Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de dicionários de língua inglesa a serem utilizados pelos 
alunos no 6º ao 9º ano da rede de ensino desse município. . 
Valor do contrato: R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito reais)
Data de Assinatura: 03 de Junho de 2022 
Vigência: 02 (dois) meses. 
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação Nº 005-06/2022. 
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem formalizar 
AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: 
FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Gonçalo 
Ibanhez, nº 635, Centro, Birigui - SP, CEP: 16.200-072, inscrita no CNPJ sob n° 14.290.921/0001-40. 
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de livros de literatura infantil apropriados para serem 
trabalhos com os estudantes da Educação Infantil desse município, no Valor Global de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação Nº 003-06/2022. Carlos Roberto 
Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras/BA, 03 de Junho de 2022 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a Dispensa de Licitação Nº 003-06/2022,
para: Contratação de empresa para a aquisição de livros de literatura infantil apropriados para serem 
trabalhos com os estudantes da Educação Infantil  desse município , e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de 
Licitação, contratando a Empresa FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR. Valor Global: R$ 5.000,00 
(cinco mil reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 03 de Junho 
de 2022. 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-
06/2022, para: Contratação de empresa para a aquisição de livros de literatura infantil apropriados para 
serem trabalhos com os estudantes da Educação Infantil  desse município , e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando FERNANDO 
ROSENDO PERES JUNIOR. Valor Global: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Carlos Roberto Santos da Silva, 
Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 03 de Junho de 2022. 

RESUMO DO CONTRATO Nº 003-06/2022 

Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR – CNPJ: 14.290.921/0001-40 
Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de livros de literatura infantil apropriados para serem 
trabalhos com os estudantes da Educação Infantil  desse município . 
Valor do contrato: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Data de Assinatura: 03 de Junho de 2022 
Vigência: 02 (dois) meses. 
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação Nº 003-06/2022. 
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem formalizar 
AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: WALLAS 
OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Travessa 3 Antonio 
Fautino, nº 22, Santo Antonio, Caetité - BA, CEP: 46.400-000, inscrita no CNPJ sob n° 41.654.511/0001-04. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de formação e acompanhamento 
pedagógico de professores da secretaria de Educação de Malhada de Pedras, no Valor Global de R$ 
12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação Nº 
002-06/2022. Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras/BA, 02 de Junho de 
2022 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a Dispensa de Licitação Nº 002-06/2022,
para: Contratação de empresa especializada na realização de formação e acompanhamento pedagógico de 
professores da secretaria de Educação de Malhada de Pedras, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, 
contratando a Empresa WALLAS OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500. Valor Global: R$ 12.400,00 (doze mil 
e quatrocentos reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 02 de 
Junho de 2022. 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002-06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002-
06/2022, para: Contratação de empresa especializada na realização de formação e acompanhamento 
pedagógico de professores da secretaria de Educação de Malhada de Pedras, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando WALLAS 
OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500. Valor Global: R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais). Carlos 
Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 02 de Junho de 2022. 

RESUMO DO CONTRATO Nº 002-06/2022 

Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: WALLAS OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500 – CNPJ: 41.654.511/0001-04 
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de formação e acompanhamento pedagógico 
de professores da secretaria de Educação de Malhada de Pedras. 
Valor do contrato: R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)
Data de Assinatura: 02 de Junho de 2022 
Vigência: 04 (quatro) meses. 
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação Nº 002-06/2022. 
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006-05/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem formalizar 
AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: SPORT 
BOLSAS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Castro Alves, 78, Centro, 
Serrolândia / BA, CEP: 44.710-000, inscrita no CNPJ sob n° 42.065.953/0001-88. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na confecção de bolsas, sacolas e bonés personalizados para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no Valor Global de R$ 4.201,55 (quatro mil, duzentos e 
um reais e cinquenta e cinco centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação nº 006-
05/2022. Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras/BA, 12 de maio de 2022. 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006-05/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a Dispensa de Licitação nº 006-05/2022,
para Contratação de empresa especializada na confecção de bolsas, sacolas e bonés personalizados para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, 
contratando a Empresa SPORT BOLSAS LTDA. Valor Global: R$ 4.201,55 (quatro mil, duzentos e um reais 
e cinquenta e cinco centavos). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 
12 de maio de 2022. 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006-05/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006-05/2022, para 
Contratação de empresa especializada na confecção de bolsas, sacolas e bonés personalizados para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando SPORT BOLSAS LTDA. Valor Global: R$
4.201,55 (quatro mil, duzentos e um reais e cinquenta e cinco centavos). Carlos Roberto Santos da Silva, 
Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 12 de maio de 2022. 

RESUMO DO CONTRATO Nº 019-05/2022 

Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: Sport Bolsas Ltda –CNPJ: 42.065.953/0001-88 
Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de bolsas, sacolas e bonés personalizados 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor do contrato: R$ 4.201,55 (quatro mil, duzentos e um reais e cinquenta e cinco centavos) 
Data de Assinatura: 12 de maio de 2022 
Vigência: 01 (um) mês. 
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 006-05/2022. 
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HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002-05/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022 

 O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras, nos termos da Lei nº 8.666/93, torna público o 
Resultado e HOMOLOGA a Tomada de Preços n° 002-05/2022 para contratação de empresa para 
Reforma e Ampliação de Mercado Municipal na sede do Município de Malhada de Pedras, de acordo 
com o Convênio n° 283/2022, firmado entre o Município e a Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional – CAR, tendo como vencedora a seguinte empresa licitante: VALVERDE & BRITO 
ENGENHARIA LTDA. Valor Total: R$ 557.642,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e 
quarenta e dois reais). 

Malhada de Pedras, 06 de Junho de 2022. 

Carlos Roberto Santos da Silva 
Prefeito 
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