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AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019

Objeto: Contratação de empresa(s) para fornecimento de Equipamentos e Móveis Hospitalares, Móveis 

para Escritório, Equipamentos de Informática e Eletrodomésticos/Eletroeletrônicos para atender as 

necessidades da Policlínica de Atendimento Especializado Florindo Lima, no Município Caraíbas -Ba, 

conforme especificações do Edital. Tipo: Menor Preço por Item. Data de abertura: 30/10/2019, às 

09:00h. Local: Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia. 

Informações e Edital no Fone: (77) 3443-1010 e e-mail: licitacoes.caraibas@gmail, 

Licitacaraibas17@gmail.com. Divulgação de Edital e outros atos - Diário Oficial: 

http://www.caraíbas.ba.io.org.br/diariooficial.Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.
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LEI Nº 006/2019 
 

Cria o auxílio educação para servidores e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAIBAS, no uso de suas atribuições e com 
fundamento no art. 10, incisos I a XVI e segs da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica instituído o auxilio educação para os servidores públicos 
Municipais em geral que será concedido na forma de Auxílio Bolsa Estudo. 
 
Art. 2º - Farão jus ao benefício os servidores/empregados públicos que forem 
selecionados através do Programa Bolsa de Estudo - PBE que visa propiciar o 
acesso à educação e qualificação profissional dos servidores em exercício na 
administração Municipal independente do caráter do seu vinculo funcional. 
 
Art. 3º - Para participar do Programa Bolsa de Estudo - PBE, o 
servidor/empregado público contemplado deverá comprovar que através de 
declaração e ou comprovante de matrícula em escola regular. 
 
Parágrafo único. Ocorrerá estorno no contracheque do servidor para fins de 
ajustes do benefício pago, quando não prestado o serviço pela escola 
credenciada, nas seguintes hipóteses: 
 
I - desistência à continuidade do benefício pelo servidor, a partir da sua 
formalização perante a escola credenciada e o setor responsável pela gestão 
do programa; 
 
II - divergência de informações prestadas pelo servidor; 
 
III - reprovação do aluno para a série seguinte. 
 
Art. 4º - O Programa Bolsa de Estudo - PBE é coordenado pela Secretaria 
Municipal de Administração, que poderá firmar Termo de Credenciamento 
por processo de Chamamento Público, em nome do Município, com 
estabelecimentos de ensino que ofereçam cursos de educação nos níveis 
infantil, fundamental, ensino médio e ou superior. 
 
Art. 5º - Para a participação no Programa Bolsa de Estudo - PBE, os 
estabelecimentos de ensino deverão atender aos seguintes requisitos: 
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I - apresentar Alvará de Licença e Localização, expedido pelo órgão 
competente ou apresentar autorização de funcionamento expedida pela 
Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia e/ou Secretaria 
Municipal da Educação; 
 
II - comprovar o uso legal das instalações físicas, onde funciona a escola; 
 
III - apresentar prova de quitação em relação aos tributos municipais, 
estaduais e federais; 
 
IV - não praticar para o aluno bolsista da PMS tratamento diferenciado em 
relação aos demais alunos. 
 
Art. 6º - Para efeito de fixação do número de bolsas de estudo, em cada 
exercício, o teto orçamentário financeiro será aquele previsto no Edital de 
Concessão de Bolsa de Estudo. 
 
Art. 7º -A Secretaria Municipal de Administração repassará para o setor de 
pessoal a relação dos servidores contemplados com o benefício previsto 
nesta Lei. 
 
§ 1º O valor do auxílio bolsa estudo corresponderá a R$150,00 (cento e 
cinquenta reais) que será creditado nos vencimentos do servidor 
independente de sua faixa salarial. 
 
Art. 8º - O (a) servidor(a) efetivo(a) ou temporário(a) do Município 
requerente do benefício terá direito à concessão de apenas 1 (uma) bolsa 
estudo. Independente do numero de curso que esteja participando. 
 
Art. 9º - O pedido relativo ao Auxílio Bolsa Estudo deverá ser formulado 
anualmente para o ano letivo seguinte, de acordo com o calendário fixado em 
Edital. 
 
Art. 10º - A solicitação do Auxílio Bolsa Estudo será dirigida à Secretaria 
Municipal de Administração, devendo ser observados os procedimentos e as 
informações relacionadas neste artigo e no Edital de Concessão de Bolsa de 
Estudo, sob pena de indeferimento: 
 
I - do servidor/empregado público: 
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a) matrícula e registro único na Prefeitura Municipal; 
b) nome (conforme contracheque da PMS); 
c) número do CPF; 
d) órgão de lotação; 
e) cargo/função; 
f) remuneração bruta; 
g) carga horária semanal (se possuir mais de um vínculo, somar a carga 
horária destes); 
h) endereço, telefone e e-mail; 
 
 
Art. 11º - Perderá o direito ao benefício concedido de Bolsa de Estudo até o 
final daquele ano letivo, o servidor/empregado público que: 
 
I - Deixar de atender condições previstas nesta Lei: 
 
II - Trancar a matrícula no ano, quaisquer que sejam as justificativas; 
 
Parágrafo Único: o servidor público que trancar a matrícula por motivo de 
saúde terá direito a recuperar a bolsa de estudo quando retornar para suas 
atividades acadêmicas, comprovando para tanto através de documento de 
matrícula atualizado.  
 
III - For exonerado do quadro da Prefeitura. 
 
Art. 12º - É vedada a concessão do Auxílio Bolsa Estudo fora dos casos 
previstos nesta Lei, não sendo admitida a incorporação nos vencimentos. 
 
Art 13º - O Auxílio Bolsa Estudo tem caráter temporário e pode ser suspenso 
a partir por ato decreto.  
 
Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
 
 

Caraíbas, 17 de Outubro de 2019. 
 
 

 
_________________________________________________________ 

JONES COELHO DIAS 
Prefeito 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 
 

EDITAL Nº 034/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2019 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2019 
 

EMPRESA: ____________________________________________________________ 
ENDEREÇO: __________________________________________________________ 
CNPJ DA EMPRESA: ___________________________________________________ 
TELEFONE: _____________________________ FAX: ________________________ 
E-MAIL: _______________________________________________________________ 
REPRESENTANTE: _____________________________________________________  
 
Recebi cópia do Edital e seus anexos, relativos ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2019, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação 
serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação às 09:00h do dia 30/10/2019, 
na sala de reuniões da CPL, situada à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, 
Centro, Condeúba - BA.  
 
Condeúba - BA, __________ de _________ de 2019.  
 
 
 
 
__________________________________________  
Assinatura/RG/CPF  
 
 
 
OBS. Os licitantes que retirarem o Edital via internet, deverão preencher esta folha e 
encaminhar para a CPL, através do e-mail: licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br, 
ou entregá-la pessoalmente. A não remessa deste recibo exime a Comissão, da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações e esclarecimentos adicionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 de Outubro de 2019
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 EDITAL Nº 034/2019 

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2019 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2019 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA, por meio de sua Pregoeira e Equipe 
de Apoio, devidamente nomeados pelos Decretos Municipais nº 001/2019 e 002/2019, 
no uso de suas atribuições delegadas, torna público que, de acordo com a Lei Federal 
nº 10.520 de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 014/2017, Decreto Federal nº 7.892 de 
23 de janeiro de 2013, sem prejuízo dos benefícios assegurados pela Lei 
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal 6.204 de 05 de 
setembro de 2007 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, 
e nos termos deste edital e seus anexos, realizará, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitações, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, situada na Praça Jovino 
Arsênio da Silva Filho, nº 53-A – Centro, Condeúba/BA, a Sessão de Credenciamento 
e Abertura do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
MENOR PREÇO ITEM ÚNICO, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme define a Lei 
nº 10.520/02, em registro do objeto na forma definida neste instrumento como abaixo 
segue: (Art. 40, Lei Federal nº 8.666/93).  

 
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: 30/10/2019.  
 
 
HORÁRIO INICIO DO CREDENCIAMENTO: 09:00 horas após o que serão recebidos 
os envelopes proposta de preços e documentos de habilitação, a partir deste momento 
(encerrado o credenciamento o que será caracterizado com a abertura do primeiro 
envelope de proposta de preços) não serão mais admitidos outros licitantes a sessão 
pública (Etapas: Credenciamento, recebimento das Propostas de Preços e 
Documentação de Habilitação), seguida da abertura dos envelopes proposta preços, 
com suspensão da sessão para lançamento em planilhas dos respectivos preços 
cotados, a qual será retomada na data, horário e local designados na primeira sessão 
pública e, assim, sucessivamente, em caso de necessidade.  
 
 
LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 
 
INFORMAÇÕES: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, situada na Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A – Centro, Condeúba/BA, e-mail: 
licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br  
 
O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na Sala da Comissão 
Permanente de Licitações no horário de 08h00min as 12h00min nos dias úteis. 

18 de Outubro de 2019
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CAPÍTULO I – DO OBJETO:  
1.1. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual 
aquisição e instalação de postes de aço cônico contínuo na Avenida Condeúba e 
Praça do Bairro Divino Espirito Santo na sede do município, pelo prazo de 12 
(doze) meses, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes 
no Termo de Referência, observadas condições estabelecidas neste edital e seus 
anexos e legislação específica relativa ao objeto em licitação, sem prejuízo das regras 
impostas pela legislação pertinente.  
 
1.1.1. ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e 
Transporte, não podendo esta função ser exercida por qualquer outra unidade 
administrativa externa a jurisdição do licitador.  
 
1.2. Especificações e demais exigências conforme TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 
I do Edital.  
 
1.3. 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. 
 
1.4. Os itens objeto desta licitação são de Itens Exclusivos, destinados à participação 
exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP.  (Art. 48, inciso 
I, Lei Federal nº 123 de 14/12/2006)  
 
1.4.1. Caso o certame ou item/lote torne-se FRACASSADO ou DESERTO, a licitação 
será repetida para o MERCADO GERAL, sem a EXCLUSIVIDADE para Micro Empresa 
– ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, com nova apresentação e abertura de 
envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação. 
 
CAPÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  
2.1. A proponente que tiver dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital 
poderá solicitar a Pregoeira, exclusivamente por escrito, devidamente protocolado os 
esclarecimentos necessários, ou através do e-mail no seguinte endereço: 
licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br, até dois dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas estabelecida no preâmbulo deste edital. (Art. 12º, Decreto 
Federal nº 3.555 de 08/08/2000)  

 
2.1.1. Caso o pedido de esclarecimentos seja encaminhado por e-mail, a proponente 
deverá confirmar, junto à Comissão Permanente de Licitações, o recebimento do 
mesmo, assim como protocolar no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Condeúba 
na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A – Centro, Condeúba/BA, dentro do 
prazo legal.  
 
2.1.2. Os esclarecimentos serão enviados, sob forma de resposta, pelo mesmo meio 
em que fora recebido, e publicado no DOM para conhecimento dos interessados.  
 

18 de Outubro de 2019
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CAPÍTULO III – DA PARTICIPAÇÃO:  
3.1. Somente poderão participar do certame interessados, pessoa jurídica, cuja 
finalidade de sua atuação atenda o interesse administrativo relativo ao ramo de 
pertinente ao objeto da contratação, exercendo atividades registradas no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, a fim de que se possa comprovar sua 
legitimidade para bem executar o objeto deste Edital.  
 
3.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento, os 
interessados que se enquadrem em uma das situações a seguir:  
 
3.2.1. Pessoa Física; 
 
3.2.2. Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 
3.2.3. Esteja cumprindo a penalidade de suspensão temporária na forma do art. 7º da 
Lei 10.520/02. Entenda-se por suspensão temporária as penalidades aplicadas pela 
União, Estados, DF e Municípios, ou ainda seja, declaradas inidôneas em qualquer 
esfera de Governo (Consulta nos Sistemas competentes);  
 
3.2.4. Estejam sob-recuperação judicial e extrajudicial, dissoluções ou liquidações;  
 
3.2.5. Tenham servidor da Prefeitura Municipal de  Condeúba/BA como dirigente 
acionista de empresa detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto ou controlador ou responsável técnico. Nesse caso deve ser apresentada 
declaração pela licitante de que o dirigente controlador ou responsável não possui 
cotas além do limite estabelecido;  
 
3.2.6. Estejam constituídos sob a forma de Cooperativas, Associações e Fundações.  
 
CAPÍTULO IV – ETAPA DE CREDENCIAMENTO:  
4.1. Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada para início do 
Pregão, esta se realizará no primeiro dia útil subsequente ou outra data a ser marcado 
pelo (a) pregoeiro (a) com a devida comunicação formal aos licitantes que retiraram o 
Edital, documento que deverá ser juntado ao processo.  
 
4.2. Pessoas jurídicas deverão apresentar:  
 
4.2.1. Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social e todas 
alterações (ou contrato social consolidado) ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato 
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; cartão do CNPJ, e cópia do documento oficial de 
identificação que contenha foto, acompanhado da original para conferência. (Art. 4º, 
Inciso VI, Lei Federal nº 10.520/2002)  
 

18 de Outubro de 2019
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4.2.2. Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou 
particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento oficial do 
procurador, além dos documentos indicados no item 4.2.1. o estatuto social, 
contrato social e todas alterações (ou contrato social consolidado) ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; cartão do CNPJ, e cópia do 
documento oficial de identificação que contenha foto do sócio/proprietário 
responsável pela empresa. (Art. 4º, Inciso VI, Lei Federal nº 10.520/2002)  
 
4.2.3. Declaração que cumpre as exigências de habilitação, nos termos do Anexo IV. 
(Art. 4º, Inciso VII, Lei Federal nº 10.520/2002).  

 
4.2.4. Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte (para as licitantes que assim se enquadrarem) através da apresentação do 
Requerimento (Anexo IX) ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do 
Estado que a mesma se enquadra nos Termos da Lei 123/06 na condição de Micro 
Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte. Obrigatória a apresentação de um destes 
documentos para quem quiser usufruir do benefício. 
 
4.2.5. Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/06, conforme Anexo V. (Na ausência da declaração o licitante poderá declarar na 
sessão com o devido registro em ata). 
 
4.2.6. A ausência do credenciado importará a imediata exclusão da licitante por ele 
representada na fase de lances, não a impedindo de participar do certame, registrando 
os preços inicialmente apresentados na proposta.  
 
4.3. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS:  
4.3.1. Apresentação da proposta comercial contendo a descrição do objeto e preços 
oferecidos sem rasuras;  
 
4.3.2. Os envelopes (documentos habilitação e propostas de preços) serão entregues a 
pregoeira depois de encerrada a etapa de credenciamento, no início da fase de 
abertura das propostas comerciais;  
 
4.3.3. A partir do encerramento do credenciamento (caracterizado pelo recebimento e 
abertura do primeiro envelope) não será aceita, sob nenhuma hipótese, a participação 
de novos licitantes;  
 
4.3.4. Iniciada a sessão publica do pregão e efetuada a entrega dos envelopes 
(proposta comercial e habilitação), não cabe a desistência da proposta.  
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4.3.5. A CPL solicita que os documentos sejam apresentados na ordem deste Edital, 
com todas as folhas numeradas e rubricadas, podendo constar, da última página, um 
“Termo de Encerramento”. 
 
4.3.6. A licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido à habilitação; 
aquele que apresentar incompletos ou sem conformidade às exigências do presente 
instrumento, será automaticamente julgado inabilitado e terá sua proposta financeira 
devolvida, fechada. 
 
CAPÍTULO V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  
5.1. A proposta e os documentos de habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em 
sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  
 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2019 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2019 
EMPRESA:  ______________________ CNPJ: ___________________ 
 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA  
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2019 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2019 
EMPRESA:  ______________________ CNPJ: ___________________ 
 
5.2. A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e 
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às especificações técnicas de uso 
corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador, legalmente habilitado.  
 
5.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou cópia 
simples acompanhada do original para autenticação, caso seja julgado necessário pela 
Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio por ele designado ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias para autenticação pela 
pregoeira ou servidor designado não serão aceitas cópias que não ofereçam condições 
de leituras das informações nelas contidas. (Art. 32, Lei Federal nº 8.666/93); (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994).  

 
CAPÍTULO VI – CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA:  
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6.1. As propostas deverão obedecer às especificações, exigências e demais condições 
previstas definidas por este instrumento convocatório e anexo, que deste fazem parte 
integrante como se nele transcritos.  
 
6.1.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  
 
6.1.1.1. Nome; Número do Pregão; Endereço; CNPJ; Inscrição Estadual/Municipal. 
 
6.1.1.2. Deverá ser organizada por itens, descrevendo todos os preços por 
produto/serviço de acordo com o objeto devendo a negociação ocorrer por item, e 
adjudicação por item e a contratação por item a fim de atender e otimizar o 
empenhamento das despesas em atendimento a necessidade pontual da contratante.  
 
6.1.1.3. Declarar na Proposta de Preços: Prazo de validade dos preços registrados, 
que será de 12 (doze) meses, admitidas às ressalvas legais (inciso II, art. 57- Lei 
8.666/93) contados da data de publicação do Extrato Parcial que será formulado em 
acordo com a Ata de Registro Geral, a qual deverá conter as cláusulas essenciais ao 
contrato (art. 55 Lei 8.666/93). A Ata terá validade para todos os efeitos como se no 
extrato transcrito.  
 
6.1.1.4. Prazo de validade da proposta de preços não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, contados da data da realização do certame. Se por falha do 
proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada 
válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação, 
ficando o licitante liberado do compromisso assumido depois de decorrido o prazo 
estabelecido.  (Art. 6º, Lei Federal nº 10.520/2002). 
 
6.1.1.5. Declaração de que nos preços propostos deverão estar incluídos, além 
do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transporte (fretes), 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.  
 
6.1.1.6. Apresentar no envelope da proposta de preços Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta conforme modelo constante no Anexo X a este Edital; 
 
6.1.1.7. A entrega dos produtos/serviços dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e 
Transporte.  
 
6.1.1.8. Cada empresa poderá apresentar apenas uma proposta para cada item sem 
prejuízos das ressalvas feitas por este edital. 
 
6.1.1.9. O valor a ser cotado deve levar em consideração o (Anexo I), em moeda 
corrente nacional, algarismo e/ou por extenso, apurado à data de sua apresentação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro que deve ser assumido pela potencial 
contratada ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, 

18 de Outubro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 14

 
 
 
 
 
 
 
além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, fretes, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 
com o objeto da licitação de acordo com detalhes contidos no respectivo Anexo I.  
 
6.1.1.10. A falta do valor por extenso não será motivo para desclassificação da 
proposta desde que o valor esteja explicitado de outra forma que não reste margem de 
dúvida para efeito de julgamento.  
 
6.1.1.11. A falta da rubrica, numeração, CNPJ e/ou endereço completo, poderá ser 
suprida na sessão pelo Representante Legal ou procurador, desde que tenha poderes 
para este fim.  
 
6.1.1.12. A proposta de preço deverá estar acompanhada da Declaração de que o 
fornecedor do objeto conhece e aceita as regras determinadas pela Administração, 
através deste edital.  
 
6.1.1.13. A ausência da declaração implicará na aceitação implícita das condições 
estabelecidas no edital.  
 
6.1.1.14. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos itens/lotes 
definidos no Anexo I deste Edital.  
 
6.1.1.15. O licitante deverá observar o valor máximo especificado no Termo de 
Referência para efeito de contratação com a administração, que será dado ampla 
publicidade na sessão de rodada de lances.  
 
6.1.1.16. As propostas deverão ser apresentadas contemplando os quantitativos 
fixados, conforme anexo I, não sendo permitidas ofertas com quantitativo inferior.  
 
6.1.1.17. O licitante deverá demonstrar na sua proposta o tipo do produto, quantidade a 
fim de viabilizar as requisições demandadas respeitadas a forma de acondicionamento, 
condição esta que deverá constar no extrato de publicação.  
 
6.1.1.18. O preço registrado permanecerá fixo e irreajustável pelo período da vigência 
da Ata, ou seja, 12 (doze) meses.  
 
6.1.1.19. Qualquer vício ou defeito na proposta será observado pela pregoeira que 
desclassificará a mesma, salvo em situações previstas na Lei nº. 10.520 e a Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos nº. 8.666/93 e suas posteriores Alterações e 
neste edital.  
 
6.2. OUTRAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO:  
6.2.1. Será assegurado o direito de revisão na forma disciplinada pela alínea “d”, e 
reajuste na forma do parágrafo 8º do art. 65, ambos da Lei 8.666/93;  
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6.2.2. Decorridos 60 (sessenta) dias da entrega das propostas, sem que haja 
convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, os licitantes estarão 
liberados dos compromissos assumidos por força da sua proposta, sem que haja ônus 
para qualquer das partes. 
 
6.2.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, seja em 
relação ao prazo ou qualquer outra condição que importe em modificação dos termos 
da proposta original, ressalvadas as alterações destinadas a sanar evidentes erros 
formais, assim avaliadas pela pregoeira na sessão. No caso de apresentação de 
especificação incompleta (na proposta), será considerada, para todos os efeitos, a 
especificação conforme descrita no edital (respectivo anexo I).  
 
6.2.4. É facultado o licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos itens/lotes 
definidos no edital. Na falta do valor por extenso do respectivo item não será motivo 
para desclassificação da proposta desde que o valor esteja explicitado de forma 
numérica e não deixe margem de dúvida para efeito de julgamento. Na ausência do 
assentamento dos respectivos valores, o proponente poderá declará-lo na sessão 
pública mediante pedido de assentamento em ata, caso em que será decidido o pedido 
pela pregoeira;  
 
6.2.5. Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o 
preço por extenso;  
 
6.2.6. O preço registrado permanecerá irreajustável pelo período mínimo de 12 (doze) 
meses, exceto em havendo prorrogação contratual. Será garantido o direito de revisão, 
na forma legal.  
 
CAPÍTULO VII – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA:  
7.1. Da habilitação de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006:  
 
7.1.1. Da etapa de lances de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos 
da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.  
 
7.1.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, conforme o Art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.  
 
7.1.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, 
para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
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7.1.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 43 da lei 
Complementar nº 123 de 14/12/2006, implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
CAPÍTULO VIII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO”  
8.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: (Art. 27, Inciso I, Lei Federal nº. 8.666/93):  

 
8.1.1. Cédula de Identidade do (s) responsável (is) legal (is) pela a empresa; (Art. 28, 
Inciso I, Lei Federal nº. 8.666/93); 

 
8.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; (Art. 28, Inciso II, Lei Federal nº. 
8.666/93);  

 
8.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social e todas alterações - ou Contrato 
Social consolidado - em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; (Art. 28, Inciso III, Lei Federal nº. 8.666/93); 

 
8.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; (Art. 28, Inciso IV, Lei Federal nº. 8.666/93);  

 
8.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente. (Art. 28, Inciso V, Lei Federal nº. 8.666/93);  

 
8.1.6. Os casos omissos serão resolvidos na sessão pública pelo (a) pregoeiro (a), 
mediante registro em ata.  
 
8.1.7. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do 
Acórdão n.º 1.793/2011 do Plenário, também serão realizadas consultas: a) ao 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - (Ceis) do Portal da 
Transparência; e, b) ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ. 
 
8.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: (Art. 27, Inciso IV, Lei Federal 8.666/93)  

8.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ) da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; (Art. 29, Inciso I, Lei Federal nº. 8.666/93);  
 
8.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; (Art. 29, Inciso II, Lei Federal nº. 8.666/93);  
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8.2.3. Prova de regularidade relativa ao o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); (Art. 29, Inciso IV, Lei Federal nº. 
8.666/93);  
 
8.2.4. PROVA DE REGULARIDADE com as Fazendas;  
 
8.2.4.1. Federal: Certidões Negativas de Tributos e Contribuições da Dívida Ativa.  
 
8.2.4.2. Estadual: Certidão Negativa de Débito.  
 
8.2.4.3. Municipal do local de domicílio da empresa.  
 
8.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência); (Art. 29, Inciso V, Lei 
Federal nº. 8.666/93);  

 
8.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: (Art. 27, Inciso III. Lei Federal nº 
8.666/93)  

8.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede 
do PROPONENTE que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 
certidão. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, 
serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há no máximo 90 
(noventa) dias da data estipulada para a abertura da sessão. (Art. 31, inciso II da Lei Federal 
nº. 8.666/93).  
 

8.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: (Art. 27, Inciso II. Lei Federal nº 8.666/93).  

8.4.1. 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. (Art. 30, Inciso II. Lei Federal nº 8.666/93).  
 
8.4.2. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou 
pela Pregoeira e Equipe de Apoio, caso seja julgado necessário, mediante a 
apresentação dos originais, ou cópia da publicação em órgão da imprensa oficial. (Art. 
32, Lei Federal nº 8.666/93); (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 
 
8.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES:  
8.5.1. Alvará de Licença/Funcionamento da sede da Licitante. 
 
8.5.2. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos, conforme Anexo VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
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de 1998), nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854 de 27 de 
outubro de 1999); (Art. 27, Inciso V, Lei Federal nº. 8.666/93);  
 
8.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:  
8.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias contadas da 
data constante do documento.  
 
8.6.2. Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos exigidos neste Edital e seus anexos.  
 
8.6.3. Se a documentação de habilitação que não estiver em conformidade com 
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, tratando de falha sanável ou 
legalmente prevista poderá a pregoeira, deliberar, na sessão, sobre a melhor forma de 
correção. Não poderá ser considerada, sob nenhuma hipótese, a entrega de 
documento não apresentado, em tempo, no respectivo envelope.  
 
8.6.4. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da 
Matriz ou todos em nome da Filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam 
ser fornecidos à Matriz e referir-se ao local da sede do interessado. Os casos omissos 
serão tratados na sessão pela pregoeira, devidamente justificado.  
 
8.6.5. As empresas enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte 
atenderão as regras descritas no Capítulo específico.  
 
8.6.6. Se a LICITANTE desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará 
a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital e seus anexos, sendo o respectivo LICITANTE 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do Certame.  
 
CAPÍTULO IX – DO PROCEDIMENTO, DO JULGAMENTO E OUTRAS CONDIÇÕES 
DE CUNHO VINCULATÓRIO:  
9.1. No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados. A sessão pública 
será iniciada com o credenciamento que se encerará com a abertura do primeiro 
envelope. As rodadas de lances serão realizadas em data a ser marcada na mesma 
sessão, a qual será suspensa para análise da aceitabilidade das propostas comerciais 
e lançamentos dos itens nas respectivas planilhas.  
 
9.2. Na etapa de credenciamento os licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de 
pleno atendimento das exigências de habilitação. (Art. 4º, Inciso VII, Lei Federal nº 
10.520.2002).  

 
9.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
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9.3.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  
 
9.3.2. Que apresentem preços baseados exclusivamente em propostas dos demais 
licitantes. 
 
9.3.3. Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento e que não forem passíveis de saneamento na própria sessão.  
 
9.4. As propostas serão selecionadas para a etapa de lances na forma que segue:  
 
9.4.1. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por 
cento) superior àquela; (Art. 4º, Inciso VIII, Lei Federal nº 10.520/2002)  

 
9.4.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as licitantes autoras das melhores propostas até o máximo 
de 3 (três) para oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos. (Art. 4º, Inciso IX, Lei Federal nº 10.520/2002)  

 
9.4.3. Não havendo 3 (três) propostas válidas será dada sequência ao procedimento 
com qualquer numero de licitante presentes, devendo o fato ser justificado nos autos.  
 
9.5. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os 
demais em ordem decrescente.  
 
9.5.1. A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pela pregoeira, 
implicará na exclusão do licitante daquela rodada de lance e na manutenção do último 
preço apresentado para efeito de ordenação das propostas.  
 
9.5.2. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 
preço item único.  
 
9.5.3. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, sempre 
inferiores à proposta de menor preço presumido, observada a redução mínima entre os 
lances que poderá ser definido pela Pregoeira, haja vista, a diversidade e 
complexidade do certame, exceto quando houver necessidade de se promover mais de 
um registro.  
 
9.5.3.1. Se dentre as propostas apresentadas inicialmente por escrito, houver empate, 
a Pregoeira procederá ao sorteio na forma do parágrafo 2º do art. 45 da Lei 8.666/93, 
para estabelecer qual dos licitantes empatados deve oferecer o lance primeiro. 
 
9.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances ou conforme determinar a pregoeira 
no momento da sessão.  
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9.6.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes deste Edital;  
 
9.6.1.2. A Pregoeira poderá, no decorrer da sessão, determinar o tempo de que 
dispõem os licitantes para ofertarem seus lances orais. 
 
9.7. Na hipótese de não apresentação de proposta conforme itens anteriores será 
vencedora a empresa que apresentar a menor proposta na fase da disputa de preços.  
 
9.8. Havendo restrições em documentos que comprovem a regularidade fiscal e 
trabalhista apresentado por microempresas ou empresas de pequeno porte, deverá ser 
suspensa a sessão, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo início é o 
momento em que o proponente for declarado vencedor. O prazo poderá ser prorrogado 
por igual período, a critério da Pregoeira, para fins de saneamento do problema que 
inclui: pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa.  
 
9.8.1. No caso de concessão de prazo para que seja comprovada a regularidade fiscal 
e trabalhista (microempresa ou empresa de pequeno porte), o direito a recurso será 
exercido ao término do referido prazo, em sessão pública a ser marcada pela 
Pregoeira.  
 
9.9. Encerrada a etapa de lances será declarada a proposta vencedora (menor lance) e 
as classificáveis na ordem de lances ofertados que queira acompanhar o menor lance 
ofertado. O preço considerado para efeito de registro será o ultimo preço ofertado 
(menor preço) depois de esgotadas as etapas de lances, devidamente aceito pela 
pregoeira.  
 
9.9.1. Os preços serão registrados em conformidade com o Decreto Federal 
7.892/2013, Capítulo VI, sendo considerado vencedor o menor preço ofertado e aceito 
pela pregoeira, e classificáveis na ordem de lances ofertados que acompanharem o 
licitante vencedor.  
 
9.9.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será 
efetuado sorteio em ato público, com a participação de todas as licitantes art. 45, § 2º 
da lei 8666/93. 
 
9.9.3. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a 
reduzir ainda mais o preço.  
 
9.10. Será desclassificada a proposta final que:  
 
9.10.1. Contenha vícios ou ilegalidades;  
 
9.10.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;  
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9.10.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;  
 
9.11. Também será desclassificada a proposta final que:  
 
9.11.1. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 
que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes 
da contratação pretendida;  
 
9.11.2. Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à 
produtividade apresentada.  
 
9.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de 
sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  
 
9.12.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  
 
9.12.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  
 
9.12.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada;  
 
9.12.4. Pesquisa de preço com fornecedores, tais como: atacadistas, lojas de 
suprimentos, supermercados e fabricantes;  
 
9.12.5. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;  
 
9.12.6. Estudos setoriais;  
 
9.12.7. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;  
 
9.12.8. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  
 
9.13. 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 fundamentam a suspeita.  
 
9.14. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média 
dos preços ofertados para o mesmo item ou lote, e a inexequibilidade da proposta não 
for flagrante e evidente pela análise da proposta, não sendo possível a sua imediata 
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e 
exequibilidade da proposta.  
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9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, 
a Pregoeira suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua 
continuidade.  
 
9.16. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, a 
Pregoeira examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.  
 
9.16.1. Nessa situação, a Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor.  
 
9.17. No julgamento das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
 
9.18. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
9.18.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta melhor classificada;  
 
9.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for melhor 
classificada, se dentro do intervalo estabelecido no item 9.18.1, poderá apresentar nova 
proposta com valor inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação 
em que sua nova proposta será declarada a melhor oferta; 
 
9.18.2.1. O prazo para a formulação da proposta referida no subitem 9.18.2 será de 05 
(cinco) minutos, contados da convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão; 
 
9.18.3. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 9.18.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 
 
9.18.3.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 
igual valor, respeitada a ordem de classificação.  
 
9.19. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
9.20.  Não configurada a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte 
nos termos do item 9.18, será declarada a melhor oferta a proposta originalmente 
vencedora da fase de lances. 
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9.21. Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito;  
 
9.22. Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão final sobre a 
habilitação, somente nos casos previstos na Lei Complementar Nº 123/06 e Decreto Nº 
8.538/15, podendo ser utilizado meio eletrônico, fax e/ou outro meio hábil a fim de obter 
as informações.  
 
9.22.1. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico ou como aqui disposto no 
respectivo processo através de folha de juntada.  
 
9.22.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos poderá acarretar a inabilitação, podendo a 
pregoeira decidirá a respeito de forma motivada.  
 
9.23. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a(s) licitante(s) será (ao) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame, 
conforme seja o caso, sendo a ele(s) adjudicado o referido item/lote.  
 
9.24. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada tantas quantas necessárias a 
otimização do objeto em licitação, em que serão registradas as ocorrências relevantes 
que, ao final, será assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos 
representantes presentes. Os representantes ausentes terão registro formulado na 
respectiva ata.  
 
9.25. O chamamento para retirada do contrato, assinatura da ata de registro de preços 
obedecerá a ordem de classificação das detentoras de preços em registro, omissão 
para o atendimento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, importará no 
chamamento imediato da empresa detentora da segunda posição e assim 
sucessivamente.  
 
CAPÍTULO X – DA IMPUGNAÇÃO:  
10.1. Até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão (Edital de Licitação), na forma da Lei 8.666/93. O licitante terá 
a mesma prerrogativa até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura das 
propostas, sendo neste caso o prazo decadencial.  
 
10.1.1. A petição será dirigida a pregoeira que decidirá no prazo máximo de até 24 
(vinte e quatro) horas, conforme prevê a legislação. (Art. 12º, § 1º, Decreto Federal nº 
3.555/2000).  
 

18 de Outubro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 24

 
 
 
 
 
 
 
10.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas, conforme previsto no Art. 21, § IV, Lei Federal nº 8.666/93: 
(Art. 12º, § 2º Decreto Federal nº 3.555/2000). 

 
10.1.3. A impugnação poderá ser apresentada na forma eletrônica, através do email: 
licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br, devendo informar, no mínimo, o número do 
Pregão Presencial e o motivo que a fundamente, ou em sua forma original no protocolo 
geral da Prefeitura Municipal de Condeúba, dirigido a pregoeira, no endereço à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A - Centro – Condeúba/BA, de 8h00min as 
14h00min, observando o prazo de Lei (Subitem 10.1).  
 
10.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito 
sem objeção venha a apontar, na data da abertura da sessão ou depois da abertura 
dos envelopes de propostas, falhas ou irregularidades, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.  
 
CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  
11.1. Ao final da etapa de lances, o licitante que quiser recorrer contra decisões da 
Pregoeira, poderá fazê-lo, manifestando imediata e motivadamente a sua intenção com 
o registro da síntese das suas razões, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentação por escrito suas razões e juntar memoriais, conforme o Art. 4º, 
inciso XVIII da Lei Federal nº 10.520/2002. Os demais licitantes ficam, desde logo, 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo do recorrente;  
 
11.2. Fica assegurada aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a 
finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões; (Art. 4º, Inciso XVIII, 
Lei Federal nº 10.520/2002).  

 
11.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do subitem acima, importará a decadência desse direito, ficando a 
Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado detentor de preço 
registrado. (Art. 4º, Inciso XX, Lei Federal nº 10.520/2002).  
 
11.4. As razões e contra-razões recursais deverão ser protocoladas na Seção de 
Protocolo da Prefeitura Municipal do Condeúba até às 09h:00min do último dia do 
prazo.  
 
11.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal ou subscritos 
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente;  
 
11.6. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatório 
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente com 
registro formulado em ata da respectiva sessão;  
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11.7. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo;  
 
11.8. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento; (Art. 4º, Inciso XIX, Lei Federal nº 10.520/2002)  
 
11.9. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
11.10. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, por meio de comunicação oficial (DOM) ou e-mail.  
 
CAPÍTULO XII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:  
12.1. Não havendo interposição de recurso, a Pregoeira fará a adjudicação do objeto 
do certame aos licitantes vencedores. Na existência de recurso e sendo estes 
decididos, a autoridade competente fará a adjudicação.  
 
12.2. A homologação da licitante(s) é de responsabilidade da autoridade competente 
como ato de controle final e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto 
ao(s) proponente(s) vencedor (es), seja de parte da pregoeira ou da própria autoridade 
em grau do reexame do recurso.  
 
CAPÍTULO XIII – DO CONTROLE FINAL:  
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente registrará o preço do objeto do certame à licitante vencedora e 
poderá homologar o procedimento.  
 
13.2. Os preços serão registrados por itens, consideradas as disposições do Termo de 
Referência, sempre tendo em vista a necessidade da Administração contratante.  
 
13.3. A licitante que convocada para assinar a Ata Geral, correspondente contrato 
individual ou instrumentos congêneres, deixar de fazê-lo no prazo fixado, sem 
justificativa aceitável poderá ser excluída da Ata de Registro e ter o seu item/lote 
cancelado, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste edital.  
 
13.4. Colhidas as assinaturas, a pregoeira providenciará a imediata publicação do 
Extrato Parcial (DOM) fazendo indicação da Ata Geral como nele transcrita e, se for o 
caso, do ato que promover a exclusão de que trata o item anterior.  
 
13.5. Os preços registrados serão acompanhados pela Equipe Gerenciadora - SRP 
conforme comportamento do mercado oficial, podendo a mesma a qualquer tempo, 
inclusive no decorrer da execução convocar as detentoras de preços registrados para 
repregoar, desde que a ata esteja em vigência.  
 
13.6. A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênere 
(AC/OF/NE) ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente 
despesa em conformidade com o planejamento realizado pela Prefeitura Municipal de 
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Condeúba/BA, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das 
quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso; 
 
CAPÍTULO XIV – DO PRAZO DE VALIDADE E DA POSSIBILIDADE 
CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
14.1. O prazo de validade da Ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da publicação do respectivo extrato parcial, conforme 
legislação pertinente. 
 
14.2. Durante o prazo de validade da Ata de registro de preços a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA não ficará obrigada a contratar o objeto deste Pregão, 
caso os preços registrados apresentem desconformidade com o mercado atual, nesse 
caso, poderá realizar licitações ou proceder a outras formas de contratação observadas 
às cautelas legais. Assegurada, no entanto, ao beneficiário do registro a preferência em 
igualdade de condições;  
 
14.3. Os detentores de preço registrado que não cumprirem suas obrigações poderão 
sofrer as penalidades previstas na legislação, assegurado o direito de defesa, podendo 
as penalidades variar desde a advertência até a declaração de inidoneidade, as quais 
poderão ainda ser aplicadas concomitantemente.  
 
14.4. Os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços deverá ser assinado no 
prazo de validade da Ata de Registro de Preços.  
 
14.5. A vigência dos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços ficará adstrita 
à vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo ser prorrogados na forma 
do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
14.6. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  
 
14.8. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da ata 
de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, não aceitar reduzir o 
seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.  
 
14.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
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devidamente comprovados e justificados quando por razão de interesse público ou a 
pedido do fornecedor.  
 
CAPÍTULO XV – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO:  
15.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue nos termos especificados no Anexo I 
do Edital (Termo de Referência) o qual passa a integrar este edital como nele 
transcrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Ordem 
de Fornecimento – OF e respectiva Nota de Empenho – NE, em local pré determinado 
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte de Condeúba/BA, no 
horário das 08h00min às 14h00min, correndo por conta da Contratada as despesas de 
embalagem, seguros, transportes, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe 
ou pessoa designada para recebimento e fiscalização por vícios aparentes ou 
confirmados depois do objeto ser submetido a verificação da conformidade com o 
exigido no Edital, em recebimento provisório na forma do art. 73, II da lei nº 8.666/93. 
 
15.2. Quando rejeitado o objeto, no todo ou em parte, a contratada deverá substituí-los 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, observando todas as condições e 
exigências inicialmente estabelecidas.  
 
15.3. Caso seja impossível a substituição de itens rejeitados, ou na hipótese de não 
serem os mesmos entregues conforme definido neste edital, o contratada responderá 
por todas as despesas advindas da situação concreta apresentada, sem prejuízo para 
a contratante de aplicação das sanções neste instrumento previstas.  
 
15.4. Por ocasião do fornecimento, a Contratada deverá descrever no comprovante 
respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou 
outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo 
recebimento.  
 
15.5. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o 
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo 
de Recebimento Definitivo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada 
para gerenciamento do referido contrato pela administração municipal.  
 
15.6. O não cumprimento do prazo de entrega estabelecido no edital e no Termo de 
Referência fica ciente o licitante que a administração para não ter prejuízo em suas 
atividades convocará o licitante melhor classificado que acompanhou o menor preços 
(cadastro de reserva). Ficando o licitante sujeito as penalidades cabíveis prevista na 
legislação e neste Edital.  
 
15.7. Os produtos deverão ser acondicionados conforme praxe do fabricante, devendo 
garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e 
demais informações exigidas na legislação em vigor. 
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15.8. As entregas serão realizadas diariamente ou semanalmente, conforme 
cronograma de entrega realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e 
Transporte. Os produtos devem estar livres de imperfeições e de danos. 
 
15.9. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e encaminhá-la, 
juntamente com o termo de recebimento assinado pelo (a) responsável designado (a) 
pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Transporte, para a Prefeitura Municipal. 
 
CAPÍTULO XVI – DOS PAGAMENTOS, REAJUSTE E REVISÃO:  
16.1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, após o atendimento de cada pedido, requerimento 
solicitando o pagamento devidamente acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente 
atestada pelo setor requisitante e cópia da Nota de Empenho.  
 
16.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo da 
contratante, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive 
quanto aos parcelamentos.  
 
16.3. As notas fiscais/faturas, inclusive notas avulsas, que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à contratada para as devidas correções.  
 
16.4. Os pagamentos serão feitos através de depósito bancário na conta corrente da 
contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta 
corrente, para que seja feito o respectivo adimplemento. Estas informações devem 
constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura.  
 
16.5. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, 
admitida a revisão quando houver desequilíbrio econômico financeiro do contrato.  
 
16.6. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do 
contratado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor 
contratado e/ou registrado.  
 
16.7. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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16.8. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  
 
16.9. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.  
 
16.10. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da ata 
de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, não aceitar reduzir o 
seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.  
 
16.11. No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será 
concedido reajuste ao preço proposto, deduzindo eventual antecipação concedida a 
título de reequilíbrio financeiro, tendo como indexador o IGPM-FGV.  
 
CAPÍTULO XVII – DA FORMA DE CONTRATAÇÃO:  
17.1. Os detentores de preços registrados poderão celebrar os contratos que poderão 
advir deste procedimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos 
respectivos anexos e na Ata de Registro Geral, ou ainda, instrumentos substituíveis, 
nota de empenho, ordem de compra de acordo com a definição legal.  
 
17.2. Quando da necessidade de contratação, deverá a equipe gerenciadora do SRP 
ser consultada sobre a indicação do detentor de preços registrados dos quantitativos 
previstos, conforme extrato parcial devidamente publicado.  
 
17.3. Após a liberação do pedido registrado por parte da equipe gerenciadora do SRP, 
o servidor responsável convocará o detentor de preço, através da Ordem de 
Compra/Fornecimento devidamente acompanhada da Nota de Empenho.  
 
17.4. O demandado detentor de preço registrado deverá, no prazo de até 48 (quarenta 
e oito horas) contados a partir do recebimento da nota de Empenho, comparecer junto 
ao setor específico para retirar do instrumento OF ou equivalente e a respectiva Nota 
de Empenho, na forma da legislação.  
 
17.5. Para instruir a OF/OC e prévio empenho, o fornecedor deverá providenciar e 
encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da 
convocação: Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, expedidas pela 
Secretaria da Receita Federal, sob pena da contratação não se concretizar.  
 
17.6. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
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despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  
 
CAPÍTULO XVIII – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:  
18.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão 
previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93. § 1º. A 
multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será 
calculada sobre o valor dos serviços/produtos não concluídos/entregues, competindo 
sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:  
 
18.1.2. A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a nota de 
empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legal 
estabelecidas.  
 
18.2. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste 
Pregão, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA poderá garantida a prévia 
defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:  
 
18.2.1. Advertência (na existência de pequenas falhas na execução).  
 
18.2.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de 
fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente.  
 
18.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso 
de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, contado da comunicação oficial.  
 
18.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  
 
CAPÍTULO XIX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
19.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital e Anexo do Pregão a ser realizado pela Prefeitura Municipal.  
 
19.2. Efetuar a entrega dos produtos/serviços em perfeitas condições, no prazo e local 
indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da 
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 
indicações do produto e outras informações pertinente ao objeto licitado. Ficando ciente 
que o não cumprimento do prazo de entrega estabelecido no Edital e neste Termo de 
Referência, a Administração chamará o licitante melhor classificado no cadastro de 
reserva para fazer a entrega dos materiais, sem qualquer comunicação ao licitante 
detentor.  
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19.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de 
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990);  
 
19.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os bens com avarias ou defeitos;  
 
19.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação;  
 
19.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação;  
 
19.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato ou 
em legislação específica;  
 
19.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre;  
 
19.9. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do contrato.  
 
19.10. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.  
 
19.11. Respeitar as posturas, regulamentos e condições impostas em leis Municipal, 
Estadual e Federal, que incidirem sobre o objeto do presente certame. 
 
19.12. Arcar com eventuais prejuízos causados a Administração e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 
 
CAPÍTULO XX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
20.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são 
obrigações da Prefeitura Municipal de Condeúba:  
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20.1.1. Efetuar o registro do preço negociado e firmar a correspondente Ata de Registro 
de Preços, contrato individual, autorização de compras, empenho, conforme seja o 
caso;  
 
20.1.2. Efetuar o pagamento ao detentor do preço, quando da sua contratação, os 
prazos e as condições estipuladas em Edital e neste Anexo I.  
 
20.1.3. Promover por meio de servidor(es) especialmente designado, o 
acompanhamento e a fiscalização da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, dando aceite observando o detalhamento contido neste Anexo I ou 
devolvendo para substituição, os que porventura não atenderem as descrições e 
especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
20.1.4. O recebimento do objeto solicitado deverá ser por meio da apresentação do 
formulário próprio (Ordem de Compra/OF), empenho, devidamente assinado por 
servidor responsável designado junto ao setor competente, como comprovação da 
efetiva execução do objeto.  
 
20.1.5. Proporcionar à empresa contratada as facilidades necessárias a fim de que a 
adjudicatária/contratada possa entregar os produtos/serviços a contento;  
 
20.1.6. Fornecer ao licitante todas as informações relacionadas com o objeto conforme 
descrições e especificações deste Anexo I;  
 
20.1.7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à entrega do objeto, em 
especial, aplicação de sanções, alterações e revisões da mesma;  
 
20.1.8. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de 
Preços;  
 
20.1.9. Promover o gerenciamento da Ata de Registro de Preços e o controle dos 
preços registrados, efetuando as necessárias atualizações sob responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte;  
 
20.1.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
 
20.1.11. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso 
fortuito ou de força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou 
recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do 
recebimento dos documentos de comprovação. 
 
CAPÍTULO XXI - FONTE DE RECURSO  
21.1. A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para cada 
centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.  
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21.2. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício financeiro 
em curso. 
 
CAPÍTULO XXII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
22.1. Todos e qualquer pedido de alteração do Contrato Individual /autorização de 
Compra/Fornecimento ou mesmo a simples Nota de Empenho ou ainda instrumento 
congêneres, será dirigido à autoridade superior, a quem caberá o deferimento ou não 
do pedido. No caso de deferimento o mesmo deverá ser justificado.  
 
22.2. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração dos itens poderá a 
pregoeira, fazer correções pertinentes para seu aproveitamento, sempre decidindo no 
interesse da Administração, mediante justificativa assentada em ata.  
 
22.3. A autoridade competente poderá desclassificar a proposta da licitante que for 
declarada inidônea ou ter sofrido outra penalidade que a impossibilite da execução.  
 
22.4. À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA fica reservada o direito de 
revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação, de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
22.5. As normas disciplinadoras 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, a celeridade do 
procedimento e a segurança da contratação.  
 
22.6. Das sessões públicas de processamento deste Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes, tantas 
quantas necessárias para consecução do fim desta licitação, sem prejuízo da Ata final. 
A ausência ou impossibilidade de assentamento da assinatura de licitante ausente por 
qualquer motivo deverá ser registrada na ata da respectiva sessão, mediante 
testemunho dos demais presentes.  
 
22.6.1. Se não havendo tempo suficiente para a finalização da etapa competitiva ou 
para abertura dos envelopes “Documentação” na mesma sessão; em face do exame de 
aceitabilidade das propostas, ou, ainda, as atividades não puderem ser concluídas e/ou 
surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão 
consignados em atas e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada pela 
Pregoeira.  
 
22.7. Todos os documentos relativos ao certame serão entregue pelos licitantes 
rubricadas pela Pregoeira e por representação dos licitantes eleitos na sessão.  
 
22.8. O resultado final desta licitação será divulgado no Diário Oficial do Município - 
DOM sob forma de extrato Parcial.  
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22.9. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no DOM, na forma legal.  
 
22.10. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à 
disposição para retirada no endereço do rodapé, até 30 (trinta) dias após a publicação 
da Ata de Registro de Preços, sendo posteriormente enviado para reciclagem a ser 
definido pela instituição de ensino ora licitante. 
 
22.11. Para garantia do objeto desta licitação poderá a pregoeira a qualquer momento 
da execução, e por provocação da autoridade superior, convocar os licitantes 
portadores de melhores preços para nova rodada de lances, considerando a existência 
de interesse administrativo em havendo desistência de qualquer dos preços 
registrados, devendo o motivo alegado ser explicitado em ata mediante justificativa.  
 
22.12. Os casos omissos não previsto neste edital serão solucionados pela Pregoeira 
na sessão sob anuência dos licitantes presentes, o qual deverá decidir sempre de 
forma motivada.  
 
22.13. Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou 
outras situações porventura vivenciadas, será decididos pela Pregoeira na sessão, com 
vista conferir agilidade ao feito, na forma do inciso anterior.  
 
22.14. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE monitorará os preços de acordo com o 
mercado vigentes mediante pesquisa, quando necessária, podendo rever os preços 
registrados a qualquer tempo de ofício ou por provocação.  
 
22.15. Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto vigente a 
Ata de Registro, convocar as detentoras para proceder ajustes que visem melhoria ou 
otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir sessão específica para 
repregoar, desde que motive as razões do ato de forma claramente justificada no 
processo e, posteriormente, publique o resultado sob forma de extrato na imprensa 
oficial.  
 
22.16. A participação da licitante no certame implicará aceitação integral e irretratável 
dos termos do presente edital, não se admitindo alegações futuras de 
desconhecimento de fatos e condições que impossibilitem a execução do objeto desta 
licitação.  
 
22.17. Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado 
consumidor local ou nacional, estará obrigada a estender tal vantagem ao órgão/ente 
contratante.  
 
22.18. As obrigações da Contratante e Contratada constam no Termo de Referencia, 
anexo I a este edital que é parte integrante deste edital.  
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22.19. As detentoras de preços registrados não terão expectativa absoluta do direito de 
contratar com a Administração, podendo ser convocadas para contratar de acordo com 
a necessidade Administrativa (Prefeitura Municipal de Condeúba/Órgãos da 
Administração Municipal), observados a demandas exigidas, o prazo para atendimento 
de acordo com exigências do Edital e Ata de Registro de Preços Geral como 
documentos vinculativos.  
 
22.20. Qualquer processamento de cópia referente ao processo os custos serão 
suportadas pelo requerente, ficando facultado a CPL, o atendimento do pedido, dentro 
do lapso temporal de até 05 (cinco) dias úteis, a fim de evitar transtornos nas atividades 
de rotina.  
 
22.21. A unidade requerente fará a requisição (pedido) do objeto conforme a sua 
necessidade individual, observando sempre as condições do Extrato Parcial publicado 
no DOM, os itens e respectivas especificações, levando-se em consideração todas as 
exigências contidas no edital e demais disposições da Ata de Registro Geral;  
 
22.22. Os Atos administrativos, resultado da análise das propostas de preços, resultado 
da análise dos documentos de habilitação, convocação para assinatura da Ata de 
Registro de Preços com força contratual, convocação para assinatura do contrato serão 
dado conhecimento aos interessados através da Imprensa Oficial (DOM), conforme 
determina o Art. 109 § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, exceto os atos que seja dado 
ciente aos licitantes em sessão pública registrados em ata.  
 
22.23. Os licitantes vencedores e classificáveis convocado dentro do prazo de validade 
da sua proposta, não celebrar o contrato, Assinar a Ata de Registro de Preços que tem 
força contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei Federal nº. 10.520/2002, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais.  
 
22.24. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro preferência em igualdade de condições, conforme determina Art. 15, § 4º da 
Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
22.25. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas a Pregoeira poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis 
para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas nas 
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causas que determinaram a inabilitação ou desclassificação. (Art. 48, § III, da Lei Federal Nº. 
8.666/93, Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998).  

 
22.26. Considerando o uso do Sistema de Registro de Preços e a previsão de entregas 
parceladas, a Nota de Empenho ou instrumento similar terá força de contrato, conforme 
prevê o art. 62, da Lei nº 8.666/93.  
 
22.27. É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública.  
 
22.28. Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata de Registro de 
Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, independentemente do 
número de órgãos não participantes que o aderirem. (Art. 22, § 4º, Decreto Federal nº 
7.892/13).  

 
22.29. É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de Órgão Não Participante, observada a 
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância do detentor 
do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser protocolada e autuada em 
processo administrativo individual submetido ao Grupo gerenciador do SRP que 
informará sobre as quantidades disponíveis, encaminhando o processo para opinião 
jurídica e, depois de autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em 
vinculação das partes.  
 
22.30. O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o limite 
permitido pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 das quantidades registradas em cada 
item.  
 
22.31. Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata de 
Registro de Preços na forma do Decreto Federal nº 7.892/13.  
 
CAPÍTULO XXIII – DO FORO E DOS ANEXOS:  
23.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação não resolvidas na 
esfera administrativa será competente o Foro da Comarca de Condeúba/BA, excluído 
que fica quaisquer outros por mais privilegiado que seja.  
 
23.2. INTEGRAM ESTE EDITAL:  
23.2.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
 
23.2.2. ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  
 
23.2.3. ANEXO III – MINUTA DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS;  
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23.2.4. ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
 
23.2.5. ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR;  
 
23.2.6. ANEXO VI – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR;  
 
23.2.7. ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO INDIVIDUAL – AUTORIZAÇÃO DE 
COMPRAS;  
 
23.2.8. ANEXO VIII – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 
 
23.2.9. ANEXO IX – MODELO DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO 
TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 
 
24.2.10. ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
Condeúba - BA, 17 de outubro de 2019. 
 
 
 

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 
Pregoeira 

 
Equipe de Apoio: 
 
 
 
Dilma Rosa Ribeiro      Milene Flores Dias 
Membro            Membro 
 
 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Anuência: Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I  

18 de Outubro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 38

 
 
 
 
 
 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
PROCESSO ADIMINISTRATIVO: 095/2019  

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE POSTES DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO NA AVENIDA 
CONDEÚBA E PRAÇA DO BAIRRO DIVINO ESPIRITO SANTO NA SEDE DO 
MUNICÍPIO.  
 
FORNECIMENTO PARCELADO. 
 
PARTICIPANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E 
TRANSPORTE.  
 
1. DO OBJETO:  
1.1. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual 
aquisição e instalação de postes de aço cônico contínuo na Avenida Condeúba e 
Praça do Bairro Divino Espirito Santo na sede do município, de acordo com as 
especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência, 
observadas condições estabelecidas no edital e seus anexos e legislação específica 
relativa ao objeto em licitação, sem prejuízo das regras impostas pela legislação 
pertinente.  
 
1.1.1. ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e 
Transporte, não podendo esta função ser exercida por qualquer outra unidade 
administrativa externa a jurisdição do licitador.  
 
1.2. Especificações e demais exigências conforme TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 
I do Edital.  
 
1.3. As quantidades constantes do anexo I – Termo de Referência são estimativas, não 
se obrigando a Administração pela aquisição total ou parcial dos quantitativos. 
 
1.4. Os itens objeto desta licitação são de Itens Exclusivos, destinados à participação 
exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP.  (Art. 48, inciso 
I, Lei Federal nº 123 de 14/12/2006)  
 
2. JUSTIFICATIVA:  
2.1. Regularizar atendimentos de necessidades provenientes dos mais diversificados 
setores administrados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte 
da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA, adequando-os às exigências da legislação 
vigente no que tange ao atendimento das suas finalidades.  
 
2.2. Essa solicitação se faz necessária devido à necessidade de atendimento aos 
Programas e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
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Obras e Transporte. Sugere-se a contratação na modalidade de licitação Pregão para 
Registro de Preços, atendendo assim as necessidades administrativas.  
 
2.3. Justifica se a contratação por meio de Sistema de Registro de Preços pelas 
características do bem e por se tratar de contratações frequentes tendo em vistas as 
atividades dos Programas da Administração Pública Municipal.  
 
2.3.1. Justifica se tendo em vista as aquisições ter previsões de entregas parceladas;  
 
2.3.2. Justifica se considerando que as futuras aquisições serão destinadas a atender a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte em seus vários programas 
de governo.  
 
2.3.3. Justifica se por não ser possível definir exatamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração.  
 
3. DO OBJETIVO:  
3.1. O presente Termo tem como ob jetivo estabelecer os requisitos mínimos, normas, 
padrões, diretrizes gerais e outras exigências que possam garantir a fiel execução do 
objeto quando da necessidade de aquisição subsidiando tecnicamente a realização de 
Procedimento licitatório e/ou setor responsável pelo recebimento e fiscalização dos 
bens/consumo a serem adquiridos.  
 
4. PRAZO DE VIGÊNCIA:  
4.1. A compra dos materiais objeto desta licitação caracteriza-se em face da 
necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte, motivo pelo 
qual, a Ata de Registro de Preços deverá possuir vigência de 12 (doze) meses, uma 
vez que interrupção do fornecimento do objeto, poderá causar prejuízos as atividades a 
serem realizadas pela Secretaria.  
 
4.2. Depois de firmada a Ata de Registro de Preços, poderá ser celebrado Contrato 
Administrativo Individual, ou substituído por instrumento congênere, nota de empenho, 
Ordem de Compras o qual estará adstrito ao crédito orçamentário que sustentará a 
despesa, a ser indicado quando do encaminhamento da Requisição ao gerenciador do 
Setor de Registro de Preços, preservada a ressalva do inciso II do art. 57 da Lei 8.666-
93.  
 
5. DO LOCAL DE ENTREGA:  
5.1. Conforme especificações constantes no Anexo I - O local de entrega objeto desta 
licitação será conforme local indicado na Ordem de Fornecimento (OC, OF) pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte. 
 
a) O prazo para entrega será de até dez dias úteis após o recebimento da nota de 
fornecimento, empenho, emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal.  
 
6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E PRAZOS:  
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6.1. Os materiais serão recebidos: Provisoriamente a partir da entrega, para efeito de 
verificação da conformidade com as especificações constantes do edital e proposta.  
 
6.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 
constante do edital e da proposta e sua consequência aceitação, que se dará até 15 
(quinze) dias do recebimento provisório.  
 
6.3. O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo seu 
acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes no Anexo I.  
 
6.4. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações técnicas constantes no Anexo I, devendo ser imediatamente substituído, 
à custa da Contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
 
6.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não sendo procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo.  
 
6.6. O objeto será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após observação e vistoria que 
comprove as conformidades com as especificações do objeto fornecido com o Anexo I 
e proposta da empresa detentora dos preços registrados.  
 
6.7. O objeto desta licitação será fornecido, parceladamente, e somente mediante a 
apresentação de autorização, devidamente preenchida e expedida pela autoridade 
competente ou responsável por ele designado:  
 
a) Os produtos/serviços deverão ser entregues no prazo de até dez dias úteis da 
apresentação da ordem de autorização, emitida pelo setor competente;  
 
b) O fornecimento dos produtos/serviços licitados deverá ser efetuado de acordo com 
as disposições desse Termo de Referência e edital e legislação pertinente ao objeto 
licitado;  
 
6.8. Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher comprovante de entrega 
contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração 
responsável designado na respectiva requisição de fornecimento.  
 
6.9. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade e 
procedência dos bens/materiais fornecidos, bem como, efetuar a substituição ou 
complementação de quantitativos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e 
totalmente às suas expensas de qualquer bem entregue comprovadamente adulterado 
ou inutilizável, na forma do art. 69 da Lei nº 8.666/93.  
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6.10. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria 
aquisição dos bens, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores 
referentes ao efetivo fornecimento do objeto aos preços Registrados na Ata de Registro 
de Preços.  
 
6.11. Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em 
registro próprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento do Objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
 
6.12. Os produtos deverão ser acondicionados conforme praxe do fabricante, devendo 
garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e 
demais informações exigidas na legislação em vigor; 
 
6.13. As entregas dos produtos/serviços serão realizadas diariamente ou 
semanalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria Municipal 
da Infraestrutura, Obras e Transporte. Os produtos devem estar livres de imperfeições 
e de danos. 
 
6.14. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e encaminhá-la, 
juntamente com o termo de recebimento assinado por responsável designado, para a 
Prefeitura Municipal. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
7.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital e Anexo do Pregão a ser realizado pela Prefeitura Municipal.  
 
7.2. Efetuar a entrega dos bens/materiais em perfeitas condições, no prazo e local 
indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da 
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 
indicações do produto e outras informações pertinente ao objeto licitado. Ficando ciente 
que o não cumprimento do prazo de entrega estabelecido no Edital e neste Termo de 
Referência, a Administração chamará o licitante melhor classificado no cadastro de 
reserva para fazer a entrega dos materiais, sem qualquer comunicação ao licitante 
detentor.  
 
7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de acordo 
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990);  
 
7.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os bens com avarias ou defeitos;  
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7.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
da presente licitação;  
 
7.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação;  
 
7.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato ou 
em legislação específica;  
 
7.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  
 
7.9. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do contrato.  
 
7.10. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.  
 
7.11. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do objeto 
licitado. 
 
7.12. Respeitar as posturas, regulamentos e condições impostas em leis Municipal, 
Estadual e Federal, que incidirem sobre o objeto do presente certame. 
 
7.13. Arcar com eventuais prejuízos causados a Administração e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
8.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são 
obrigações da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA:  
 
8.1.1. Efetuar o registro do preço negociado e firmar a correspondente Ata de Registro 
de Preços, contrato individual, autorização de compras, empenho, conforme seja o 
caso;  
 
8.1.2. Efetuar o pagamento ao detentor do preço, quando da sua contratação, os 
prazos e as condições estipuladas em Edital e neste Anexo I. 
 
8.1.3. Promover por meio de servidor(es) especialmente designado, o 
acompanhamento e a fiscalização da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e 

18 de Outubro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 43

 
 
 
 
 
 
 
qualitativos, dando aceite observando o detalhamento contido neste Anexo I ou 
devolvendo para substituição, os que porventura não atenderem as descrições e 
especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE.  
 
8.1.4. O recebimento do objeto solicitado deverá ser por meio da apresentação do 
formulário próprio (Ordem de Compra/OF), empenho, devidamente assinado por 
servidor responsável designado junto ao setor competente, como comprovação da 
efetiva execução do objeto.  
 
8.1.5. Proporcionar à empresa contratada as facilidades necessárias a fim de que a 
adjudicatária/contratada possa entregar os produtos/serviços a contento;  
 
8.1.6. Fornecer ao licitante todas as informações relacionadas com o objeto conforme 
descrições e especificações deste Anexo I;  
 
8.1.7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à entrega do objeto, em 
especial, aplicação de sanções, alterações e revisões da mesma;  
 
8.1.8. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de 
Preços;  
 
8.1.9. Promover o gerenciamento da Ata de Registro de Preços e o controle dos preços 
registrados, efetuando as necessárias atualizações sob responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte;  
 
8.1.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
 
8.1.11. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso 
fortuito ou de força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou 
recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do 
recebimento dos documentos de comprovação. 
 
9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  
9.1. A Fiscalização será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Condeúba/Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte, através de 
servidor designado para esse fim, a quem caberá realizar, entre outras atribuições:  
 
9.1.1. Emitir mensalmente a Prefeita Municipal para conhecimento e encaminhamentos 
subsequentes, Relatório de Acompanhamento.  
 
9.1.2. Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) e vistar os demais documentos apresentados pela 
Contratada, bem como apor o “de acordo”, quando julgá-los corretos. 
 
10. DO PAGAMENTO:  
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10.1. Para o recebimento do pagamento, a Contratada deve comprovar a regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Fisco, através da 
apresentação das respectivas Certidões, independente de solicitação da Contratante.  
 
10.2. A Contratada deverá estar em dia com o recolhimento das cotas da Previdência 
Social (INSS) e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  
 
10.3. O pagamento ocorrerá no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data 
de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo da contratante, desde que 
atendidas às exigências legais.  
 
10.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento ficará 
pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.  
 
10.4.1. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
representação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus 
adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da prestação do fornecimento 
pela Contratada.  
 
10.5. O pagamento será feito através de depósito bancário na conta corrente da 
Contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta 
corrente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura.  
 
10.6. Os pagamentos relativos ao fornecimento e ou/compra só serão pagos em nome 
da empresa vencedora do certame licitatório não sendo admitida a emissão de faturas 
em nome de filiais ou de terceiros.  
 
10.7. O pagamento poderá ser sustado pela Contratante, caso ocorra inadimplemento 
das obrigações da Contratada para com a Contratante e/ou erros ou vícios na fatura.  
 
10.8. Participam do presente Sistema de Registro de Preços todas as Secretarias, 
Fundos e Órgãos integrantes da Administração Municipal de Condeúba, sendo que as 
despesas correrão por conta de recursos oriundos do orçamento da Secretaria, Fundo 
ou Órgão responsável pela requisição dos bens.  
 
10.9. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte é o órgão 
gerenciador do presente registro de preços.  
 
11. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:  
11.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do contrato 
ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento 
dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações.  
 
11.2. A rescisão poderá ser: 
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11.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;  
 
11.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;  
 
11.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente;  
 
12. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA ADJUDICAÇÃO:  
12.1. O critério de avaliação das propostas será pelo menor preço por item e 
adjudicação será por item, desde que sejam atendidas integralmente todas as 
exigências deste Termo de Referência e do Edital.  
 
12.2. Não havendo interposição de recurso, a Pregoeira fará a adjudicação do objeto 
do certame aos licitantes vencedores. Na existência de recurso e sendo estes 
decididos, a autoridade competente fará a adjudicação.  
 
12.3. A homologação da licitante(s) é de responsabilidade da autoridade competente 
como ato de controle final e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto 
ao(s) proponente(s) vencedor (es), seja de parte da pregoeira ou da própria autoridade 
em grau do reexame do recurso.  
 
13. DO VALOR ESTIMADO DOS BENS:  
13.1. O presente termo de referência foi elaborado com base em pesquisas de preços 
realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte da Prefeitura 
Municipal de Condeúba/BA junto a empresas do objeto em licitação, observando-se 
também os preços praticados pelas empresas fornecedoras do objeto no mercado 
local.  
 
13.2 Para fins de estimativa foi feita a média aritmética dos preços pesquisados e 
chegou-se ao VALOR A SER ADMITIDO NA CONTRATAÇÃO, como o valor máximo 
que será aceito pela Administração que será dado ampla publicidade na sessão de 
rodada de lances:  
 
14. FONTE DE RECURSO  
14.1. A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para cada 
centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.  
 
14.2. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício financeiro 
em curso. 
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15. DAS ESPECIFICAÇÕES E PREVISÃO DOS QUANTITATIVOS:

 

ITEM DESCRIÇÃO

 

UNIDADE

 

QUANT.

 

VALOR UNITARIO

 

TOTAL

1

Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção 
h+9m – fornecimento e instalação, com início de 4”, meio com 3” e final com 2”, 
com espessura mínima de 3,2 mm ou todo em 3” com espessura mínima de 3,2 
mm com chumbador de aço.

 UNID

 

40

 

R$ 1.015,12

 

R$ 40.604,80

TOTAL GERAL
 

R$ 40.604,80

Quarenta mil, seiscentos e quatro reais e oitenta centavos. 

Condeúba – BA, 17
 

de outubro de 2019.
 

Laécio de Sousa

 
Chefe do Setor de Compras

 

Responsável pelo Termo de Referência

 
Aprovo: Silvan Baleeiro de Sousa

      

De acordo: Dinailde João do Nascimento

 

Prefeito Municipal

      

Secretário

 

Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte
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ANEXO II

 
 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL:

 

Á: Prefeitura Municipal de Condeúba/Ba 

 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Pregão Presencial SRP

 

Nº 034/2019

 

Razão Social: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual/Municipal:

 

Endereço: 
Fone/Fax: 

mail: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANT.  VALOR UNITARIO  TOTAL

Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção 
h+9m – fornecimento e instalação, com início de 4”, meio com 3” e final com 2”, 
com espessura mínima de 3,2 mm ou todo em 3” com espessura mínima de 3,2 
mm com chumbador de aço.

 

UNID
 

40
  

TOTAL GERAL

 
Quarenta mil, seiscentos e quatro reais e oitenta centavos.

 
Obs.: 
> Datada, Numera e Assinada, preços com duas casas decimais; 

 

> Validade não inferior a 60 (Sessenta dias); 

 

 

 

> Declaração que estão todas as despesas inclusas, conforme edital; 
> Demais exigências conforme edital; 

 

> Declaração que aceita as regras do edital.

 

___________(BA), ___ de ____________ de 2019. 

 

__________________________
Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO III 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 

ATA DE REGISTRO PREÇOS COM FORÇA CONTRATUAL Nº ____/2019: 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA 
 
 
Pregão Presencial SRP nº 034/2019  
Processo Administrativo Nº 095/2019 
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em 
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93.  
Vigência: ____/____/_____ a ______/______/_____  
 
 
ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE POSTES DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO NA AVENIDA 
CONDEÚBA E PRAÇA DO BAIRRO DIVINO ESPIRITO SANTO NA SEDE DO 
MUNICÍPIO.  
 
 
Aos ------ dias do mês de ------ do ano de dois mil e dezenove, na sede PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA, situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 
53-A – Centro, CEP: 46.200-000 – Condeúba – BA, representada seu Prefeito o SR. 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04 e as 
empresas qualificadas abaixo, nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 
Municipal nº 14/2017, Decreto Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal 
nº 8.250/2014 e das demais normas aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, 
resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pela 
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo Administrativo nº 095/2019, 
referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 034/2019. Os preços 
registrados constam da planilha de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, 
devendo-se observar quanto aquisição, as seguintes cláusulas e condições:  
 
 
1. DO OBJETO:  
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para futura 
e eventual aquisição e instalação de postes de aço cônico contínuo na Avenida 
Condeúba e Praça do Bairro Divino Espirito Santo na sede do município, na 
forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, Termo de 
Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte integrante deste instrumento de 
compromisso, negociação por item e adjudicação por item, os quais permanecerão 
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disponíveis, conforme condições exigidas, para execução do objeto registrado sempre 
que demandado na forma do contrato individual e/ou instrumento congêneres, nota de 
empenho, Ordem de Compra, a ser firmado quando do chamamento, com base na Ata 
de Registro de Preços, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das ressalvas 
legais, inclusive as de aplicação subsidiária.  
 
2. DA ADMINISTRAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS:  
2.1. A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Equipe Gerenciadora do 
Sistema de Registro de Preços, sob anuência da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA, 
que será exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte.  
 
3. DA FORMA DE REQUISIÇÃO:  
3.1. Da Requisição:  
A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou 
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento equivalente, 
contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e, quando for o caso 
preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho que será emitida a favor do 
detentor da Ata de Registro de Preços, depois de consulta ao órgão gerenciador.  
 
3.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação 
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a Classificação 
Funcional e o Elemento de Despesa.  
 
3.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos estabelecidos no 
Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do Recebimento da OC ou OF e da 
Nota de Empenho, ou em outro prazo mediante anuência da contratante, conforme 
consta seja o caso.  
 
3.4. Os órgão e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro 
de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão 
consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sob a possibilidade de 
adesão. (§ 1º do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013).  
 
3.5. Os Órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Condeúba/BA, poderão utilizar-se 
do presente Registro de Preços, conforme art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013, 
sendo vedada a aquisição dos itens a preços superiores aos registrados. Os órgãos da 
Administração Pública Municipal deverão notificar a Prefeitura Municipal de Condeúba 
os casos de licitações com preços superiores aos registrados.  
 
3.6. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade 
da administração pública que não tenha participado do certame, mediante prévia 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e regras estabelecidas no Decreto Federal nº 
7.892/2013 e na Lei Federal nº 8.666/1993.  
 

18 de Outubro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 50

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

3.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 
de adesão, desde de que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrente 
da Ata de Registro de Preços, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos 
Participantes. (§ 2º do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013).  
 
3.8. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento do quantitativo do item do instrumento convocatório e 
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos 
Participantes. (§ 3º do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013).  
 
3.9. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem. (Art. 22, § 4º do Decreto Federal nº 
7.892/2013).  
 
3.10. Após autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante, deverá efetivar 
a aquisição ou contratação em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da 
ata, conforme § 6º do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013, salvo previsão contida 
no Inciso XI inserida no art. 5ª do Decreto Federal nº 8.250/2014.  
 
3.11. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e aplicação, observada a 
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador. (§ 7º do art. 22 do Decreto Federal 
nº 7.892/2013).  
 
3.12. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigida na licitação.  
 
3.13. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou instrumento 
congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a fiscalização será exercida por um 
representante da contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua 
vigência, de tudo dando ciência a administração.  
 
4. DO OBJETO:  
4.1. O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as exigências 
constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e desta 
Ata de Registro de Preços e com os preços e quantitativos registrados no quadro que 
integra esta Ata de Registro de Preços.  
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ANEXAR QUADRO CONFORME PUBLICAÇÃO RESULTADO DA LICITAÇÃO:  
 
5.0. DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:  
5.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de 
Condeúba/Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte e a(s) 
Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste 
instrumento e publicação na forma de extrato parcial no DOM.  
 
5.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, 
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 
8.666, de 1993. (Art. 12 do Decreto nº 7.892/2013)  
 
5.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse 
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o caso prossiga 
na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim de evitar brusca 
interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no caso de suspensão justificada 
de pagamentos conforme dispõe inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de 
Registro de Preços poderá ser dada força de contrato por conter as cláusulas 
essenciais exigidas pelo art. 55 da Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária. 
 
5.4. A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos licitantes 
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos dos licitantes vencedor 
na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem 
de preferência, quando couber e quando o objeto não atender aos requisitos previstos 
no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
5.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de 
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 
1993. (§ 1º do art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013).  
 
5.6. A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será de 12 
meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de 1.993. (§ 2º do art. 
12 do Decreto Federal nº 7.892/2013).  
 
5.7. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013. (§ 3º do art. 12 do 
Decreto Federal nº 7.892/2013).  
 
5.8. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no 
prazo de validade da Ata de Registro de Preços (§ 4º do art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013).  
 
5.9. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura Municipal 
de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujo os preços foram 
registrados, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição 
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pretendida, sendo assegurado aos beneficiários do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. (Art. 16 do Decreto Federal nº 7.892/2013).  
 
6. FORMA DE FORNECIMENTO:  
6.1. O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da Ordem de 
Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho, emitido conforme sua 
necessidade podendo ainda ser firmado Contrato Administrativo individual para 
fornecimento e/ou compra de acordo com a legislação vigente. 
 
7. DO PAGAMENTO:  
7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco do Brasil – BB, até 
o 30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento definitivo pelo 
Setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA mediante 
apresentação da respectiva nota fiscal ou nota fiscal-fatura, ou após a sua 
representação, sanadas as irregularidades constatadas.  
 
7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal 
de Condeúba os documentos abaixo relacionados: 
 
a) Certidão Negativa de Débitos Tributários Federais, devidamente atualizada, quando 
couber;  
 
b) Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais, devidamente atualizada, quando 
couber;  
 
d) Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais, devidamente atualizada, 
quando couber;  
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, devidamente atualizada, quando couber;  
 
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, quando 
couber.  
 
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária 
(quando for o caso).  
 
7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte 
procedimento:  
 
a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e  
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b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento dos 
produtos/serviços correspondente ao objeto do Edital, responderá o contratado pela 
diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
8.0. DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU INSTRUMENTOS 
EQUIVALENTES:  
8.1. Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão gerenciador 
depois de consultado o respectivo registro.  
 
8.2. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser 
convidadas a firmar contratações mediante autorização da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONDEÚBA, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as 
determinações contidas na legislação pertinente.  
 
8.3. O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio, Nota de 
Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será formalizada pelo 
recebimento ou retirada do documento por parte da detentora de preços na Ata Geral 
de Registro.  
 
8.4. O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do 
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;  
 
8.5. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus 
resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de 
danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-
se ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe 
venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do presente 
edital e com as obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços.  
 
9.0. DAS PENALIDADES:  
9.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de registro de 
preços, aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-
a as penalidades legal estabelecidas.  
 
9.2. No caso de inexecução total ou parcial do objeto da licitação a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante 
vencedora as seguintes sanções:  
 
9.2.1. Advertência.  
 
9.2.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato 
em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% 
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(dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corrida, uma vez comunicada oficialmente.  
 
9.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso 
de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, contado da comunicação oficial.  
 
9.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  
 
9.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a licitante ressarcir a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONDEÚBA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior.  
 
9.4 - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos 
pagamentos devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA ou cobradas 
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.  
 
10.0 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:  
10.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos 
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum acordo com os 
detentores de preços registrados.  
 
10.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido observando 
todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra vinculado. 
 
10.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever no 
comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro 
Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante 
responsável pelo recebimento.  
 
10.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere, o 
Contratante poderá:  
 
a) - rejeitá-lo no todo ou em parte;  
 
a.1) - Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a demanda 
no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado;  
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b) - Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para a 
Administração.  
 
10.5. Os produtos objeto desta licitação deverão ser acondicionados conforme praxe do 
fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, constar 
identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em vigor. 
 
10.6. As entregas dos produtos/serviços serão realizadas diariamente ou 
semanalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria Municipal 
da Infraestrutura, Obras e Transporte. Os produtos devem estar livres de imperfeições 
e de danos. 
 
10.7. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e encaminhá-la, 
juntamente com o termo de recebimento assinado por responsável designado, para a 
Prefeitura Municipal. 
 
11.0. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO:  
11.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do 
Registro, admitida revisão quando houver desequilíbrio de equação econômico-
financeiro inicial à Ata Geral, nos termos da legislação que rege a matéria.  
 
11.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato na hipótese de sobre viverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor 
contratado e/ou registrado.  
 
11.3 Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis 
com os preços de mercado, independente de provocação de parte da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que 
temporária, a detentora obriga-se a comunicar a Prefeitura o novo preço que substituirá 
o então registrado, podendo esta agir de ofício, o que será motivo de abertura de 
processo administrativo individual.  
 
11.4. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de 
mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tenha 
recebido indevidamente.  
 
11.5. Os preços registrados poderão ser revistos obedecidas as disposições contidas 
nos arts. 17 a 19 do Decreto Federal nº 7.892/2013.  
 
12.0. RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS:  
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A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante 
descritas:  
 
12.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:  
 
12.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços;  
 
12.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de Preços 
ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não 
aceitar sua justificativa. 
 
12.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do 
Registro de Preços;  
 
12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente deste instrumento de registro;  
 
12.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado 
e a detentora não aceitar sua redução;  
 
12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração;  
 
12.1.7. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições 
de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.  
 
12.1.8. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no 
item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao 
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
detentora, a comunicação será feita por publicação no DOM, pelo menos por uma vez, 
considerando-se cancelado o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.  
 
12.1.9. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que gerencia o Sistema 
de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta 
bancária e outras julgáveis necessárias para o recebimento de correspondência e 
outros documentos, não responsabilizando-se a Administração licitadora por 
informações indevidas.  
 
12.2. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de Preços, sem 
prejuízos das sanções cabíveis.  
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12.2.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação 
das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.  
 
12.2.2. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso 
XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada expressamente a 
contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.  
 
12.3. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de classificação, as 
demais licitantes classificadas, para assumirem o fornecimento dos produtos/serviços 
da Ata Geral de Registro de Preços, desde que por impedimento das vencedoras que 
detenham preços registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os 
preços contratados sejam compatíveis com os de mercado.  
 
12.4. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da ata 
de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, não aceitar reduzir o 
seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 
13.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
13.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital e Anexo do Pregão a ser realizado pela Prefeitura.  
 
13.2. Efetuar a entrega dos bens/materiais em perfeitas condições, no prazo e local 
indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da 
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 
indicações do fabricante e outras informações pertinente ao objeto licitado. Ficando 
ciente que o não cumprimento do prazo de entrega estabelecido no Edital e neste 
Termo de Referência, a Administração chamará o licitante melhor classificado no 
cadastro de reserva para fazer a entrega dos materiais, sem qualquer comunicação ao 
licitante detentor.  
 
13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de 
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990);  
 
13.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os bens com avarias ou defeitos;  
 
13.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação;  
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13.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação;  
 
13.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato ou 
em legislação específica;  
 
13.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre;  
 
13.9. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do contrato.  
 
13.10. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.  
 
13.11. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do objeto 
licitado. 
 
13.12. Respeitar as posturas, regulamentos e condições impostas em leis Municipal, 
Estadual e Federal, que incidirem sobre o objeto do presente certame. 
 
13.13. Arcar com eventuais prejuízos causados a Administração e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 
 
14.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
14.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são 
obrigações da Prefeitura Municipal de Condeúba:  
 
14.1.1. Efetuar o registro do preço negociado e firmar a correspondente Ata de Registro 
de Preços, contrato individual, autorização de compras, empenho, conforme seja o 
caso;  
 
14.1.2. Efetuar o pagamento ao detentor do preço, quando da sua contratação, os 
prazos e as condições estipuladas em Edital e neste Anexo I.  
 
14.1.3. Promover por meio de servidor(es) especialmente designado, o 
acompanhamento e a fiscalização da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e 
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qualitativos, dando aceite observando o detalhamento contido neste Anexo I ou 
devolvendo para substituição, os que porventura não atenderem as descrições e 
especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE.  
 
14.1.4. O recebimento do objeto solicitado deverá ser por meio da apresentação do 
formulário próprio (Ordem de Compra/OF), empenho, devidamente assinado por 
servidor responsável designado junto ao setor competente, como comprovação da 
efetiva execução do objeto.  
 
14.1.5. Proporcionar à empresa contratada as facilidades necessárias a fim de que a 
adjudicatária/contratada possa entregar os produtos/serviços a contento;  
 
14.1.6. Fornecer ao licitante todas as informações relacionadas com o objeto conforme 
descrições e especificações deste Anexo I;  
 
14.1.7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à entrega do objeto, em 
especial, aplicação de sanções, alterações e revisões da mesma;  
 
14.1.8. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de 
Preços;  
 
14.1.9. Promover o gerenciamento da Ata de Registro de Preços e o controle dos 
preços registrados, efetuando as necessárias atualizações sob responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte;  
 
14.1.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
 
14.1.11. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso 
fortuito ou de força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou 
recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do 
recebimento dos documentos de comprovação. 
 
15.0. FONTE DE RECURSO  
15.1. A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para cada 
centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.  
 
15.2. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício financeiro 
em curso. 
 
16.0. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
16.1. O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante recebimento da 
nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou instrumento equivalente (OC ou 
OF), decorrente da Ata de Registro de Preços.  
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16.2. Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a utilizar 
exclusivamente o registro de preço desde que existam preços registrados, podendo a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cancelá-lo a qualquer momento, julgando 
não conveniente ou oportuno de forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso 
de sua detentora ou qualquer indenização por parte da Prefeitura.  
 
16.3. Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, têm 
caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que necessário quando 
os preços forem considerados incompatíveis com os praticados no mercado, de ofício 
ou por provocação, nesse caso deverá haver comprovação formal no processo.  
 
16.4. A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência da 
Ata Geral de Registro de Preços.  
 
16.5. O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de Preços 
na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do Sistema Registro de 
Preços, independentemente da forma de fornecimento.  
 
16.6. Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber o 
pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, considerando-se 
como efetivamente recebido após juntada do AR, independente da alegação do não 
recebimento.  
 
16.7. As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as 
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e parágrafos do 
mesmo Diploma Legal.  
 
16.8. Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição assumida 
conforme definido na sua proposta e aceito pela pregoeira, registrado e publicado na 
imprensa oficial, sem prejuízo de todas as disposições previstas na legislação 
específica, inclusive no Código do Consumidor.  
 
16.9. Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta licitação 
no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No caso de autorização 
deve haver processo administrativo apartado cujo conteúdo contemplará, dentre outros 
(documento provocação, despacho autorização, opinião jurídica, extrato publicação, 
Liberação, etc.), o Termo de Cooperação Técnica Específico para adesões.  
 
16.10. Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto vigente a 
Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem melhoria ou otimização 
dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir sessão específica para repregoar, 
desde que motive as razões do ato de forma claramente justificada e, posteriormente, 
publique o resultado sob forma de extrato na imprensa oficial. 
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16.11. É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a limitação prevista 
no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância do detentor do preço 
registrado. Em havendo solicitação deverá ser protocolada e autuada em processo 
administrativo individual submetido ao Grupo gerenciador do SRP que informará sobre 
as quantidades disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois 
de autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das partes.  
 
16.12. Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata de Registro de 
Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, independentemente do 
número de órgãos não participantes que o aderirem.  
 
16.13. O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o limite 
permitido pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 das quantidades registradas em cada 
item.  
 
16.14. Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata de 
Registro de Preços na forma do Decreto Federal nº 7.892/13.  
 
16.15. Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de 
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a legislação vigente.  
 
16.16. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro de 
Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA.  
 
16.17. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, 
Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretos Federais nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 
8.250/2014 e Legislação Municipal.  
 
 
 
Condeúba - BA, ____ de ___________ de 2019. 
 
 
 
 
 

Detentora da Ata Geral - Contratante:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DE 

CONDEÚBA  
Titular Responsável / Registro de Preços  

Instituição Gerenciadora  
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Detentora Ata de Registro de Preços:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
 
 
DETENTORAS DE PREÇOS REGISTRADOS 
 
 
LICITANTE  
CNPJ  
INSC. ESTADUAL  
INSC. MUNICIPAL 
CONTATO  
ENDEREÇO  
CIDADE  
E-MAIL  
 
 
 
ASSINATURA  
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
RG:       RG: 
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ANEXO IV 
 

Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 
 
 
Ref. Pregão Presencial SRP Nº 034/2019 
Processo Administrativo Nº 095/2019 
 

(MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO 
 
_________________________________________________________________ 
inscrito no CNPJ n° ___________________________________________________, 
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)_______________
___________ _____________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA, 
por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII 
do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de 
julho de 2002, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.  
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________  
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA 
LICITAR  

 
 
 
 

Pregão Presencial SRP nº 034/2019  
Processo Administrativo Nº 095/2019 

 
 
 

(MODELO)  
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR  
 
 
 

Declaramos, sob as penas da Lei que esta proponente não incorre em qualquer dos 
seguintes impedimentos:  
 
a) Não está declarada inidônea por ato do Poder Público;  
 
b) Não está impedida de transacionar com a Administração Pública ou com qualquer 
das suas entidades de administração indireta.  
 
Nos termos do artigo 5º, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, comprometemo-nos a informar a 
ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da qualificação exigidas 
pelo Edital do Pregão Presencial SRP nº 034/2019.  
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________  
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 

  
Observações:  1) emitir em papel que identifique a licitante. 

2) Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO VI  
 

Modelo de Declaração que não emprega Menor 
 
 
 

Ref. Pregão Presencial SRP Nº 034/2019 
Processo Administrativo Nº 095/2019 
 
 

(MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR  
 
_________________________________________________________________ 
inscrito no CNPJ n° ___________________________________________________, 
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)_______________
___________ _____________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 
anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz. (  ) (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva 
acima).  
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________  
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO VII 
 

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. _____/2019 
 
 
Ref. Pregão Presencial SRP Nº 034/2019 
Processo Administrativo Nº 095/2019 
 

 
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONDEÚBA E A 
EMPRESA:______________________________ 
_______________________________________  
 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, n.º53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º 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, aqui denominada CONTRATANTE 
e, do outro lado a empresa _______________________, CNPJ nº ________________, 
empresa sediada na Rua ______________, nº ______, Bairro _____________, na 
cidade de ________________, Estado ____________, representada neste ato por seu 
Diretor/sócio/proprietário SR. ________________, brasileiro, maior, capaz, Identidade 
nº ______________ e CPF nº _______________, residente e domiciliado na Rua 
______________, nº ______, Bairro _____________, na cidade de 
________________, Estado ____________, simplesmente neste termo denominada 
CONTRATADA, contratam com fundamento na Ata do Sistema de Registro de Preços 
– Pregão Presencial SRP nº 034/2019 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES DE AÇO CÔNICO 
CONTÍNUO NA AVENIDA CONDEÚBA E PRAÇA DO BAIRRO DIVINO ESPIRITO 
SANTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, O SEGUINTE.  
 
A Empresa ------------, com sede no endereço supra, por seu titular (ou representante) 
no fim assinado, compromete-se:  
 
Pelo instrumento particular individual mantido entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONDEÚBA e a empresa (ou pessoa) acima definidos e qualificados, por seus 
respectivos representantes legais, infra timbrados, ajustam e contratam o integral 
cumprimento das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que 
integra todas as disposições da Ata de Registro de Preços referente ao Objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de postes de aço 
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cônico contínuo na Avenida Condeúba e Praça do Bairro Divino Espirito Santo na sede 
do município.  
 
Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo 
Administrativo nº 095/2019. 
 
I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:  
 
1.1. Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº 
10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas as 
determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da licitação, realizada 
sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 034/2019, examinado conforme preceitua 
LLC (§ único do art. 38 da Lei 8.666/93) observando precipuamente às cláusulas 
descritas no art. 55 da mesma lei, em aplicação subsidiária.  
 
II – CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  
 
2.2. A empresa detentora do preço registrado se compromete expressamente a prestar 
o fornecimento parcelado a Contratante, o objeto de aquisição e instalação de postes 
de aço cônico contínuo na Avenida Condeúba e Praça do Bairro Divino Espirito Santo 
na sede do município, o qual será prestado nas condições e forma previstas no Edital e 
respectivo Extrato Parcial Nº______/2019, publicado no DOM Nº ______ de 
______/______/2019, referente ao Pregão Presencial SRP nº 034/2019, PA nº 
095/2019, cujo teor encontra-se recepcionado por este instrumento como se nele 
transcrito.  
 
III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:  
 
3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e condições de 
sua proposta e negociação processada em Sessão Pública, ficando para tanto ajustado 
o valor irreajustável de R$_________(...), com base em preços praticados na área de 
atuação, devendo o pagamento ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados da entrega da fatura no protocolo geral da Contratante, depois 
de ser devidamente atestada pelo setor competente de Fiscalização da Prefeitura, 
documentos esses que serão processados e pagos segundo a legislação vigente, nas 
condições dispostas no edital e neste termo, não permitido qualquer acréscimo além do 
que fora ali previsto, exceto quando por força de revisão devidamente justificada e 
comprovada.  
 
3.2. No preço inicialmente proposto estão inclusos todos os tributos (impostos, taxas, 
material, etc.), e demais encargos (frete, seguro, transporte, etc.) que incidirem sobre o 
fornecimento.  
 
3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem bancária.  
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3.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento ficará 
pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.  
 
3.5. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus 
adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da prestação do fornecimento 
pela Contratada.  
 
3.6. Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da 
empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não sendo 
admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros. 
 
3.7. Para que sejam autorizados os pagamentos, a Contratada deve comprovar a 
regularidade perante a Seguridade Social, FGTS, através da apresentação das 
respectivas certidões. 
 
3.8. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de reajustamento de preços 
ou atualização monetária.  
 
IV – CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO:  
 
4.1. A entrega o objeto fica definida no prazo de 10 (dez) dias úteis, depois de expedida 
a ordem de entrega ou fornecimento, conforme seja o caso, tendo como prazo definido 
para correção das impropriedades detectadas o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
contados da solicitação.  
 
V – CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO  
 
5.1. À Contratante é assegurado o direito de através do setor de transporte, fiscalizar a 
execução da compra e/ou fornecimento do objeto ora contratado, incumbindo-lhe a 
prática de todos os atos próprios ao exercício desse mister.  
 
5.2. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso que se relacione com a execução da compra e/ou fornecimento do 
objeto ora contratado, podendo determinar o que for necessário à regularização de 
falhas ou defeitos observados.  
 
5.3. A Contratada declara antecipadamente aceitar todas as decisões, métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela Fiscalização, obrigando-se 
a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e 
comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao 
desempenho de suas atividades.  
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5.4. A existência e atuação da Fiscalização não excluem, nem reduz a 
responsabilidade ética, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao 
fornecimento/serviços e as suas consequências e implicações, próximas ou 
ocorrências de eventuais irregularidades na execução, não implica corresponsabilidade 
da Contratante ou de seus prepostos.  
 
VI - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 
6.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital e Anexo do Pregão a ser realizado pela Prefeitura.  
 
6.2. Efetuar a entrega dos produtos/serviços em perfeitas condições, no prazo e local 
indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da 
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 
indicações do fabricante e outras informações pertinente ao objeto licitado. Ficando 
ciente que o não cumprimento do prazo de entrega estabelecido no Edital e neste 
Termo de Referência, a Administração chamará o licitante melhor classificado no 
cadastro de reserva para fazer a entrega dos materiais, sem qualquer comunicação ao 
licitante detentor.  
 
6.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de acordo 
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990); 
 
6.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas exp ensas, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os bens com avarias ou defeitos;  
 
6.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
da presente licitação;  
 
6.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação;  
 
6.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato ou 
em legislação específica;  
 
6.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  
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6.9. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do contrato.  
 
6.10. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.  
 
6.11. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do objeto 
licitado;  
 
6.12. Os produtos objeto desta licitação deverão ser acondicionados conforme praxe do 
fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, constar 
identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em vigor. 
 
6.13. As entregas dos produtos/serviços serão realizadas diariamente ou 
semanalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria Municipal 
da Infraestrutura, Obras e Transporte. Os produtos devem estar livres de imperfeições 
e de danos. 
 
6.14. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e encaminhá-la, 
juntamente com o termo de recebimento assinado por responsável designado, para a 
Prefeitura Municipal. 
 
6.15. Respeitar as posturas, regulamentos e condições impostas em leis Municipal, 
Estadual e Federal, que incidirem sobre o objeto do presente certame. 
 
6.16. Arcar com eventuais prejuízos causados a Administração e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 
 
VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 
7.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são 
obrigações da Prefeitura Municipal de Condeúba:  
 
7.1.1. Efetuar o registro do preço negociado e firmar a correspondente Ata de Registro 
de Preços, contrato individual, autorização de compras, empenho, conforme seja o 
caso;  
 
7.1.2. Efetuar o pagamento ao detentor do preço, quando da sua contratação, os 
prazos e as condições estipuladas em Edital e neste Anexo I.  
 
7.1.3. Promover por meio de servidor(es) especialmente designado, o 
acompanhamento e a fiscalização da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, dando aceite observando o detalhamento contido neste Anexo I ou 
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devolvendo para substituição, os que porventura não atenderem as descrições e 
especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE.  
 
7.1.4. O recebimento do objeto solicitado deverá ser por meio da apresentação do 
formulário próprio (Ordem de Compra/OF), empenho, devidamente assinado por 
servidor responsável designado junto ao setor competente, como comprovação da 
efetiva execução do objeto. 
 
7.1.5. Proporcionar à empresa contratada as facilidades necessárias a fim de que a 
adjudicatária/contratada possa entregar os produtos/serviços a contento;  
 
7.1.6. Fornecer ao licitante todas as informações relacionadas com o objeto conforme 
descrições e especificações deste Anexo I;  
 
7.1.7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à entrega do objeto, em 
especial, aplicação de sanções, alterações e revisões da mesma;  
 
7.1.8. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de 
Preços;  
 
7.1.9. Promover o gerenciamento da Ata de Registro de Preços e o controle dos preços 
registrados, efetuando as necessárias atualizações sob responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte;  
 
7.1.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
 
7.1.11. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso 
fortuito ou de força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou 
recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do 
recebimento dos documentos de comprovação. 
 
VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO:  
 
8.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas 
editalícias, a Contratada pagará a Contratante, conforme dispõe a Ata de Registro 
Geral, sem prejuízo de aplicação das demais penalidades previstas no Edital: 
 
8.1.1. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato 
em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente.  
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8.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso 
de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, contado da comunicação oficial.  
 
8.2. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para o 
adimplemento da condição, podendo ser compensada com qualquer pagamento que 
lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem creditados em conta da 
Contratada. Caso contrário cabe a Contratada restituir os valores relativos às 
potenciais diferenças.  
 
8.3. Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto poderá a 
Contratante cancelar a ordem de compra ou instrumento congênere, sem prejuízo do 
direito de cobrança da multa devida e demais sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 
8.666/93, sem prejuízo das demais prerrogativas legais.  
 
IX - CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO E QUITAÇÃO:  
 
9.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a 
CONTRATADA do seguinte modo: 
 
9.1.1. Após adimplemento da condição com a devida entrega do objeto, conforme 
estabelecido no edital, dando-lhe atestado de quitação pelo recebimento, podendo a 
quitação ser parcelada conforme entrega de cada parcela ajustada.  
 
9.1.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até o 
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 a aplicação da seguinte 
fórmula: 

 
1 = (TX/100)/365  
 
EM = l x N x VP  
 
Onde: = índice de atualização financeira;  
TX = Percentual de 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 a ser paga. 

 
X - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO:  
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10.1. A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de reclamação 
quanto o cumprimento do objeto de acordo com o que foi definido no edital, podendo 
rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso apresente incompatibilidade com o que 
demandado, cabendo a CONTRATADA toda responsabilidade sobre as ocorrências, a 
qual será atribuída os ônus decorrentes.  
 
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO:  
 
11.1. A Prefeitura Municipal de Condeúba reveste-se do direito de só aceitar o objeto 
que estiverem de acordo com as especificações e/ou exigências descritas no edital, 
depois de terem sido considerados em perfeito estado e ordem pelo setor de 
fiscalização da Secretaria de Administração, além do que o objeto contratado deve 
apresentar claras condições de aceitabilidade, devendo ser rejeitado, no todo ou em 
parte, caso apresente incompatibilidades técnicas aparente ou não ou mesmo 
imperfeições, desde que comprovadas por laudos emitidos pela equipe ou pessoa 
designada para fiscalização, cabendo ao contratado, substituição de todo objeto 
condenado e imediata reposição, atribuindo-lhes todos os ônus decorrentes da 
rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas inerentes do problema.  
 
11.2. O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do objeto 
pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte, mediante 
termo circunstanciado ou recibo, conforme o caso.  
 
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA COMO 
SUPORTE DA DESPESA E DOS ESTÁGIOS DA LEI Nº 4.320/64:  
 
12.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
............................... 
 
12.2. Os pagamentos serão efetuados obedecendo rigorosamente os estágios 
indicados no art. 63 da Lei nº 4.320/64.  
 
XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA 
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO EM PARTE:  
 
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em garantia 
da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar ao contrato inicial 
no final deste contrato.  
 
13.2. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a 
subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a Administração definir 
previamente e expressamente a sua aceitação, obedecendo-se disposições do art. 72 
da Lei 8.666/93, não excluída a responsabilidade da contratada.  
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XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
 
14.1. Para os casos de inexecução total ou parcial previstos no art. 77 da Lei das 
Licitações e Contratos, bem como os motivos descritos no art. 78 da mesma lei, 
poderão ser aplicados automaticamente, desde que motivos justos assegurem a sua 
aplicação, facultada, na ausência de normas na Lei 10.520/02, uso subsidiário das 
diretrizes da Lei 8.666/93.  
 
XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES 
HABILITATÓRIAS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
INICIAL.  
 
15.1. Encontram-se as partes estritamente vinculadas a licitação e ao processo 
administrativo que contém o procedimento, bem com a legislação vigente aplicável e, 
ainda, na obrigação de manter durante todo o contrato a compatibilidade das 
obrigações assumidas nas condições iniciais previstas no instrumento exordial, sem 
prejuízo da manutenção das condições habilitatórias no decorrer de toda execução, 
assegurada a manutenção da qualidade dos serviços/produtos.  
 
XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES: 
 
16.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE: 
 
16.1.1. Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos 
incisos I e II e alíneas do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
 
16.1.2. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei 8.666/93. 
 
16.1.3. Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. 
 
16.1.4. Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios 
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços. 
 
16.1.5. Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado, Art.77 da Lei 8.666/93. 
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16.1.6. Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. (art. 71 "caput" da Lei 
8.666/93).  
 
16.1.7. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos 
neste artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização. 
 
16.1.8. A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93. 
 
16.1.9. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 
8.666/93. 
 
16.1.10. O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste contrato, 
implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei. 8.666/93. 
 
16.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA: 
 
16.2.1. Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 
8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 
regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 
 
16.2.1.1. devolução de garantia se for o caso; 
 
16.2.1.2. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
 
16.2.1.3. pagamento do custo da desmobilização. 
 
16.2.2. Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, 
de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
16.2.3. Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a 
noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93. 
 
16.2.4. Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou 
sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente 
por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93. 
 
16.2.5. Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este houver 
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente 
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade 
de quem lhe deu causa. Art. 59, § único, da Lei 8.666/93. 

18 de Outubro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 76

 
XVII - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
17.1. O prazo de vigência do presente contrato será da sua assinatura até ____ de 
__________ de 2019 ou até entrega total dos produtos/serviços. 
 
XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL: 
 
18.1. O descumprimento, pela Contratada, de quaisquer cláusulas e/ou condições 
estabelecidas no presente instrumento ensejará a aplicação, pela Contratante, das 
sansões constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a saber:   
 
18.1.1. Advertência;  
 
18.1.2. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 
pelo período de até 24 meses;  
 
18.1.3. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  
 
XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO   
 
19.1. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o 
presente contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma 
Lei.    
 
19.1.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
 
19.1.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 
 
19.1.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos; 
 
19.1.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 
 
19.1.1.4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
 
19.1.1.5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração; 
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19.1.1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
 
19.1.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
19.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 
§ 1o do art. 67 desta Lei; 
 
19.1.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
19.1.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
 
19.1.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; 
 
19.1.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 
 
19.1.1.13. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do 
art. 65 desta Lei; 
 
19.1.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 
 
19.1.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já 
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
 
19.1.1.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das 
fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
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19.1.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 
 
19.1.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.  
 
19.2. A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido diploma 
legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências contratuais: 
 
19.2.1. aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;  
 
19.2.2. execução da garantia contratual, se houver;  
 
19.2.3. retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à Administração.  
 
XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO:  
 
20.1. Para qualquer ação decorrente deste contrato, elegem as partes contratantes, de 
comum acordo, o foro da cidade de Condeúba/BA, independentemente de outro por 
mais privilegiado que seja. E por estarem assim justos e contratados, assinam este 
contrato individual em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo 
assistiram.  
 
 
Condeúba/BA, em __/___/2019 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
Empresa - CONTRATADA  
 
 
Testemunhas:  ____________________________ 
   Nome /Identidade 

   
 

____________________________  
   Nome /Identidade 
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AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº ____ /2019 
 

EM: ___/___/2019 
 

 
NÚMERO DA REQUISIÇÃO:  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2019  
REF.: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2019  
VINCULAÇÃO: ATA COM FORÇA CONTRATUAL  
 
I - DADOS DO(A) AUTORIZADO(A):  
RAZÃO SOCIAL/NOME:  
CNPJ/CPF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ENDEREÇO:  
CEP:  
CIDADE:  
UF:  
FONE: ( )  
FAX: (       )  
E-MAIL:  
 
II – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
PROJETO / ATIVIDADE:  
ELEMENTO DE DESPESA:  
FONTE DE RECURSOS:  
 
III – DO OBJETO:  
Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de postes de 
aço cônico contínuo na Avenida Condeúba e Praça do Bairro Divino Espirito 
Santo na sede do município. 
 
IV – DO VALOR DA DESPESA (R$):  
R$  
 
V – DA FORMA DE PAGAMENTO (APÓS ADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO):  
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o faturamento. 
 
VI – DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/AQUISIÇÃO:  
A aquisição será realizada conforme estabelecido na Ata do SRP do Procedimento 
Licitatório correspondente ao objeto solicitado (Pregão nº 034/2019).  
 
VII – DA AUTORIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FORNECIMENTO DO 
OBJETO:  
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AUTORIZAMOS A AQUISIÇÃO NA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA COM  
FUNDAMENTO LEGAL NA ATA GERAL DO REGISTRO DE PREÇOS (OBJETO 
SUPRA CITADO), POR ESTE INSTRUMENTO, AUTORIZADO, A QUAL PASSA 
INTEGRAR ESTE TERMO COMO SE NELE ESTIVESSE TRANSCRITA, COM 
FORÇA DE DOCUMENTO CONTRATUAL.  
 
Condeúba/BA, ____/____/____  
 
 
_____________________________________  
Autoridade Requisitante  
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E RECIBO DA EMPRESA DETENTORA DA ATA 
(FORNECEDOR):  
 
Recebemos a 1ª. Via desta OC/OF, em _______/_______/_______, estando de 
acordo:  
 
Com as condições assumidas Na Ata de Registro Geral para o objeto supra, bem como 
com as disposições contidas no Processo Administrativo que a originou e a vinculou.  
 
_________________________________  
Representante Legal Empresa  
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2019 
 
 
 
 
 
A empresa _______________________, com sede na 
___________________________, C.N.P.J. sob nº _____________________, 
representada pelo Sr. _________________ CREDENCIA o Sr. 
_________________________, ______________________(CARGO), portador do RG 
nº _______________________ e CPF nº ________________________, para 
representá-la perante a Prefeitura do Município de Condeúba em licitação na 
modalidade Pregão Presencial SRP nº 034/2019, podendo formular lances, negociar 
preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 
recursos em todas as fases licitatórias.  
 
 
NOME:  
R.G.:  
CARGO: 
 
 
 
 
 
Fora dos envelopes 
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ANEXO IX 
 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(Lei Complementar nº 123/2006). 
 

(MODELO) 
 

 
NOME DA EMPRESA_________________, CNPJ n°______________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)____________portador da Carteira de 
Identidade n°________, CPF n°________, sediada _______(Endereço Completo)____, 
solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão Presencial SRP nº 
034/2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base 
na Lei Complementar nº. 123/2006.  
 
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos 
do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.  
 
Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO 
SIMPLIFICADA emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 
 

Local e data, _____ de __________________________________de __________  
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal  

RG:  
CPF:  

CNPJ/MF da empresa 
 
 
 

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO PREFERENCIALMENTE 
EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS 
ENVELOPES E A CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDITAPELA JUNTA COMERCIAL.  
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ANEXO X 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2019 

 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) 
doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item 6.1.1.6 do 
Edital do Pregão Presencial SRP nº 034/2019, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo 
da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação 
da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) 
quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das propostas; e, 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la”. 

 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________  
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal  

RG:  
CPF:  

CNPJ/MF da empresa 

18 de Outubro de 2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00

Página 1 de 1 
 
 

Abre Crédito Suplementar por superávit (Financeiro do 

exercício anterior) no valor total de 600.000,00( Seiscentos Mil 

Reais), para fins que se especifica e das outras providências.  

O(A) PREFEITO (A) MUNICIPAL DE JACARACI, ESTADO DA BAHIA no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o q ue lhe 
confere a Lei municipal 188/2018. 

 

 

D E C R E T A:  

Artigo 1º - Fica aberto crédito Suplementar por superávit (Financeiro do exercício anterior) as seguintes dotações orçamentárias: 

 

 

Dotações Suplementadas 
  03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 2082 GESTÃO DOS RECURSOS DE PRECATÓRIOS – FUNDEF 

 

3.3.9.0.30.00.00    Material de Consumo           95-Ação Judicial FUNDEF - Precatórios 250.000,00 

4.4.9.0.51.00.00    Obras e Instalações             95-Ação Judicial FUNDEF - Precatórios 350.000,00 

                    Total do Projeto / Atividade R$  600.000,00  

                     Total da Unidade R$  600.000,00 
 Valor Total Suplementado R$ 600.000,00  

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43  

§ 3º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso I. 

Inciso:  

I – SUPERAVIT FINANEIRO DO EXERCICIO DO ANTERIOR...........................................  600.000,00 

 

 

 Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na presente data. 

JACARACI, 01 de outubro de 2019 

 
Antônio Carlos Freire de Abreu 

Prefeito 
CPF: 229.354.445-15 

Rua Anísio Teixeira 
CENTRO 

13.677.109/0001-00 

Decreto Nº 044, de 01 de Outubro de 2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI  

JACARACI BA 

CNPJ: 
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DECRETO Nº 47, DE 18 DE OUTUBRO 2019. 

 Estabelece Edital de Convocação e Regulamento para a 

realização da consulta pública sobre o plano setorial de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e da 

consulta e audiência pública sobre a minuta do contrato 

de programa para a prestação de serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário no 

Município de Jacaraci, prevista nos artigos 11, IV, 19, § 5º 

e 51 da Lei Federal nº 11.445/2007 e dá outras 

providências. 

 
 ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, Prefeito do Município de 

JACARACI, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e 

tendo em vista o disposto nos arts. 11, IV, 19, § 5º e 51 da Lei Federal nº 11.445, de 

5 de janeiro de 2007, 

  
 
DECRETA: 

Art. 1º. Fica instituído o Edital de Convocação e o Regulamento da Consulta Pública 
exigida nos arts. 19, §5º, e 51 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para  o 
Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município, 
conforme o anexo I constante neste Decreto. 

 

Art. 2º. Fica instituído o Edital de Convocação e o Regulamento da Consulta Pública e 
da Audiência Pública exigidas no art. 11, IV, da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007, para a minuta de contrato de programa para a prestação de serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município, conforme os anexos II 
e III constantes neste Decreto. 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARACI, 18 de outubro de 2019. 
 

 

 

________________________________________ 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 

PREFEITO MUNICIPAL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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ANEXO I 

 

REGULAMENTO PARA A CONSULTA PÚBLICA SOBRE O PLANO 

SETORIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE JACARACI. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

A Consulta Pública de que trata este Regulamento têm os seguintes objetivos: 

I – recolher subsídios e informações para o Plano Setorial de Abastecimento de Água 

e Esgotamento Sanitário do município; 

II –  propiciar aos munícipes a possibilidade de encaminhamento de seus pleitos, 

opiniões e sugestões sobre o Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do município; 

III – dar ampla divulgação ao Plano Setorial para o planejamento das ações 

relacionadas aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

do município, proporcionando total transparência ao processo de elaboração do Plano 

Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município. 

 

2. DO PERÍODO DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública será iniciada a partir da publicação deste Edital no Diário Oficial 

do Munícipio e se estenderá até as 18h30 min do dia 28 do mês de outubro de 2019. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

Podem participar desta Consulta Pública pessoas físicas ou jurídicas interessadas na 

matéria. 

Os interessados em participar poderão fazê-lo analisando o Plano Setorial de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município, que está disponível 

no endereço eletrônico http://www. http://www.jacaraci.ba.gov.br e por meio de 

impressos afixados no painel de publicações da Prefeitura. 

As perguntas, manifestações ou sugestões sobre tais documentos devem ser feitas por 

escrito e entregues até as 18h30 min do dia 28 de outubro de 2019, por meio do e-mail 

pmjacaraci@hotmail.com ou por meio de correspondência a ser encaminhada sob a 

rubrica “Consulta Pública Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do município” para a Prefeitura Municipal de Jacaraci, no endereço da Rua 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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Anísio Teixeira, 02 – 1° Pavimento – Centro – CEP: 46.310-000 Jacaraci – Bahia. A 

prefeitura disponibilizará, em meio digital e em físico, Formulário específico para 

preenchimento. 

Somente serão submetidas a exame as sugestões que contenham identificação do 

signatário. A legitimidade dos signatários deve ser comprovada pela apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) RG ou CPF, no caso de pessoa física; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício. 

 

4. DO ENCERRAMENTO 

No dia 29 de outubro de 2019 a integralidade das colocações e contribuições enviadas 

serão juntadas ao processo do Plano Setorial, ficando disponíveis para a consulta na 

sede da Prefeitura. 

 
 

Jacaraci/BA, Gabinete do Prefeito, 18 de outubro de 2019. 

 

Antonio Carlos Freire de Abreu 

Prefeito de Jacaraci 

 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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ANEXO II 
 

 

REGULAMENTO PARA A CONSULTA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO 

DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO 

MUNICÍPIO DE JACARACI. 

 

1. OBJETIVOS 

A Consulta Pública de que trata este Regulamento têm os seguintes objetivos: 

I – recolher subsídios e informações para o processo de contratação da Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) como prestadora dos serviços públicos 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município; 

II –  propiciar aos munícipes a possibilidade de encaminhamento de seus pleitos, 

opiniões e sugestões sobre o Contrato de Programa a ser celebrado com a Embasa; 

III –  dar ampla divulgação ao Contrato de Programa para a delegação da prestação 

dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 

município, proporcionando total transparência no processo de contratação da Embasa. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

Podem participar desta Consulta Pública pessoas físicas ou jurídicas interessadas na 

matéria. 

Os interessados em participar poderão fazê-lo analisando a minuta do Contrato de 

Programa, que está disponível no endereço eletrônico  http://www.jacaraci.ba.gov.br 

e através de impressos afixados no painel de publicações da Prefeitura. 

As perguntas, manifestações ou sugestões sobre tais documentos devem ser feitas por 

escrito e entregues até às 18h30min do dia 28 de outubro de 2019, por meio do e-mail 

pmjacaraci@hotmail.com ou por meio de correspondência a ser encaminhada sob a 

rubrica “Consulta Pública Contrato de Programa Embasa” para Prefeitura Municipal 

de Jacaraci, no endereço da Rua Anísio Teixeira, 02 – 1° Pavimento – Centro – CEP: 

46.310-000 Jacaraci – Bahia, horário de atendimento ao público. A prefeitura 

disponibilizará, em meio digital e em físico, Formulário específico para 

preenchimento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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Somente serão submetidas a exame as sugestões que contenham identificação do 

signatário. A legitimidade dos signatários deve ser comprovada pela apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) RG ou CPF, no caso de pessoa física; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício. 

 

3. ENCERRAMENTO 

No dia 29 de outubro de 2019 a integralidade das colocações e contribuições enviadas 

serão juntadas ao processo do Contrato de Programa, ficando disponíveis para a 

consulta na sede da Prefeitura. 

 

Jacaraci-BA, Gabinete do Prefeito, 18 de outubro de 2019. 

 

Antonio Carlos Freire de Abreu 

Prefeito de Jacaraci 
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ANEXO III 

 

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO DE 

PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO 

MUNICÍPIO DE JACARACI. 

 

1. OBJETIVOS 
 

A Audiência Pública de que trata este Regulamento tem os seguintes objetivos: 

I – possibilitar a comunicação direta entre o Município, a promitente prestadora dos 
serviços e os cidadãos; 

II – identificar, na forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à 
matéria objeto da Audiência Pública;  
III – possibilitar a efetiva participação do cidadão e de segmentos da sociedade na 

discussão sobre o Contrato de Programa para a prestação de serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede do Município; 

IV – permitir ao Município maior conhecimento dos desejos dos usuários, de modo 

a viabilizar um Contrato de Programa para a prestação de serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede do Município em 

consonância com os interesses dos munícipes. 

2. PROCEDIMENTOS 
 

Procedimento Comum – Abertura 

A Prefeitura do Município de Jacaraci divulgará o edital de convocação da 

Audiência Pública sobre o Contrato de Programa para a prestação de serviços 

públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do 

Município, onde constarão horário, data e local de realização do evento. 

A Audiência Pública será presidida por representante da Prefeitura Municipal, 

designado pelo Prefeito. A Câmara dos Vereadores designará 01(um) ou mais 

vereadores como Ouvidor da Audiência. Caberá ao Ouvidor receber e registrar as 

questões e auxiliar o Presidente na mediação e condução do processo. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00

 
Os trabalhos, desenvolvidos em 01 (um) dia, serão iniciados às 9h 00min, do dia 29 

de outubro de 2019, no Auditório da Câmara Municipal de Jacaraci/BA, localizado 

na Rua Deocleciano Teixeira, com as inscrições, a composição da mesa e a 

execução do Hino Nacional. Além do presidente e do ouvidor, serão convidados a 

compor a mesa representante da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - 

EMBASA. 

Os representantes da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da 

Bahia - AGERSA, do Ministério Público da Bahia, do Poder Judiciário Estadual e 

das Instituições Ambientais deverão ser convidados por meio de ofício. As 

autoridades discriminadas neste parágrafo, se presentes na sessão, também serão 

convidadas a compor a mesa. 
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As inscrições dos participantes serão feitas com o registro dos mesmos em lista de 

presenças, procedimento válido tanto para os ouvintes como também para aqueles 

que desejarem se manifestar ou expor oralmente suas contribuições sobre o tema da 

Audiência. 

 

 Sessão – Discussão do Contrato de Programa 

 
Às 9h30min dar-se-á a execução do Hino Nacional/Hino do Estado da Bahia/Hino 

Municipial (à definir), seguida da leitura deste regulamento pelo Presidente da 

Audiência, ao término da qual o representante da Prefeitura Municipal de Jacaraci 

terá um tempo de 20 (vinte) minutos para expor sobre o processo de seleção da 

prestadora dos serviços e sobre os objetivos do Município com a contratação. 

Após a apresentação do representante da Prefeitura Municipal, a Empresa Baiana 

de Águas e Saneamento S.A - EMBASA terá um tempo máximo igual a 40 minutos 

para expor e explicar as cláusulas e condições do Contrato de Programa, as suas 

metas e perspectivas para a nova empreitada. 

Concluídas as considerações da EMBASA, será dado o prazo de 10 (dez) minutos 

para que cada membro da mesa manifeste suas considerações. Logo após, os 

inscritos para as manifestações orais serão chamados ao microfone, obedecida a 

ordem de chegada dos mesmos à mesa de inscrição. Cada inscrito terá um limite de 

05 (cinco) minutos para suas colocações. 

  
 

Encerramento 

  A Audiência Pública poderá ser declarada encerrada às 12h00min ou, antes deste 

horário, caso cheguem ao fim às exposições dos presentes.  

Aqueles que não puderem se manifestar devido à limitação de horário, poderão 

fazê-lo por escrito, com a identificação do nome, em formulário a ser solicitado na 

mesa de inscrição; ou por e-mail, até às 20 horas do dia 29/10/2019, por meio do 

endereço pmjacaraci@hotmail.com. Os que se manifestarem por escrito em 

formulário deverão devolver os mesmos aos atendentes na mesa de inscrição. 

No dia 30 de outubro de 2019, a integralidade das colocações e contribuições, 

juntamente com a Ata da Audiência Pública, será juntada ao processo do Programa, 

devendo estar disponíveis para a consulta na sede da Prefeitura. 

Outros procedimentos não previstos neste regulamento e necessários ao bom 

andamento dos trabalhos poderão ser adotados a partir de decisão do Presidente da 

Audiência. 

 

 

Jacaraci/BA, Gabinete do Prefeito, 18 de outubro de 2019. 

 

Antonio Carlos Freire de Abreu 

Prefeito de Jacaraci 

 

 

 

 

 

Antonio Carlos Freire de Abreu 

Prefeito de Jacaraci 

  

18 de Outubro de 2019



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 103

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO DE 

PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE 

JACARACI. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACARACI – ESTADO DA BAHIA, o Senhor 

Antonio Carlos Freire de Abreu, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao 

art. 11, IV, da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, CONVIDA a população 

em geral, para participar de audiência pública com vista à discussão do contrato de 

programa para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no município de Jacaraci, com o objetivo de garantir a 

participação da população, das associações, dos sindicatos de classes, das entidades 

religiosas e demais entidades representativas da comunidade. 

 Local: Câmara Municipal de Vereadores de Jacaraci. 

 Data: Terça-feira, 29 / 10 / 2019 . 

  Horário: 09h00min horas. 

E, para fins de conhecimento de todos, expede-se o presente edital que será 

afixado em locais de fácil acesso ao público. 

Jacaraci, Estado da Bahia, em 18 de outubro de 2019.  

 

_____________________________ 
Antonio Carlos Freire de Abreu 

Prefeito Municipal  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO DE 

PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE 

JACARACI. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACARACI – ESTADO DA BAHIA, o Senhor 

Antonio Carlos Freire de Abreu, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao 

art. 11, IV, da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, CONVIDA a população 

em geral, para participar de audiência pública com vista à discussão do contrato de 

programa para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no município de Jacaraci, com o objetivo de garantir a 

participação da população, das associações, dos sindicatos de classes, das entidades 

religiosas e demais entidades representativas da comunidade. 

 Local: Câmara Municipal de Vereadores de Jacaraci. 

 Data: Terça-feira, 29 / 10 / 2019 . 

  Horário: 09h00min horas. 

E, para fins de conhecimento de todos, expede-se o presente edital que será 

afixado em locais de fácil acesso ao público. 

Jacaraci, Estado da Bahia, em 18 de outubro de 2019.  

 

_____________________________ 
Antonio Carlos Freire de Abreu 

Prefeito Municipal  

18 de Outubro de 2019
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APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 039/2019 

 
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ESTADO DA BAHIA, através da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a RUA FRANCISCO SILVA 
Nº 15, CENTRO, MORTUGABA/BA, CEP: 46.290-000, neste ato representado pela sua Prefeita, a Sra. Rita 
de Cássia Cerqueira dos Santos, brasileira, casada, RG 0249222426 SSP-BA e CPF nº. 151.695.105-00. 

CONTRATADA: MINAS IRRIGAÇÃO LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 22.538.375/0001-42, com sede à Rua Álvaro Cruz – Nº 26 – Centro – Espinosa – Minas Gerais. 
Devidamente representado por seu Sócio Administrador, Senhor Geraldo Marques Fernandes Barbosa, 
brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 478.294.606-63, e cédula de identidade - RG nº M - 3.353.848 - 
SSP/MG 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, conforme consta nos atos do processo administrativo 
061/2018.  

Com fundamento no artigo 65, § 8º da Lei Federal 8.666/93, realiza-se o presente apostilamento, cujo objeto 
é a alteração do disposto na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE, passando a 
vigorar com a nova data de vencimento: “A vigência deste contrato será até o dia 31/12/2019, a contar da 
data de assinatura do Contrato.” 

Mortugaba-Ba, 18 de outubro de 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46

18 de Outubro de 2019


