Prefeitura Municipal de Lençóis
1

Terça-feira • 15 de Março de 2022 • Ano • Nº 4075
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Lençóis publica:
x Edital de Licitação Pregão Presencial Nº. 09/2022 do Processo
Administrativo Nº 058/2022 - Objeto: Registro de Preço para contratação
de empresa especializada na prestação de serviço de instalação,
manutenção preventiva e corretiva com reposição de gás e substituição
de peças em aparelhos de ar condicionado do tipo split e convencional,
para atender as necessidades das diversas secretarias do município de
Lençóis/BA.
x Edital de Licitação Pregão Presencial Nº 10/2022 do Processo
Administrativo Nº 059/2022 - Objeto: Registro de Preços para
contratação de empresa especializada para confecção e aquisição de
uniformes e outros, para atender às necessidades das diversas
Secretarias do Município de Lençóis – BA.

Gestor - Vanessa dos Anjos Teles Senna / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Av. Nossa Senhora da Vitória, n° 01

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XQIDNXFMJHQHUJBKAANYIQ

Terça-feira
15 de Março de 2022
2 - Ano - Nº 4075

Lençóis

Editais

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2022
Processo Administrativo n.º 058/2022

OBJETO:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, torna público aos interessados, através do Pregoeiro Oficial, devidamente designado por
meio do Decreto n°. 05/2022, torna público que estará reunida no dia 25 de março de 2022, às 09:00
horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Lençóis situada na Rua Nossa Senhora da Vitória 01, Centro,
na cidade de Lençóis/BA, para recebimento dos Envelopes de Habilitação e de Proposta de Preço das
licitantes interessadas e início do julgamento da licitação/modalidade PREGÃO e na forma PRESENCIAL
Nº 35/2022, que visa registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de instalação, manutenção preventiva e corretiva com reposição de gás e substituição de peças
em aparelhos de ar condicionado do tipo split e convencional, para atender as necessidades das
diversas secretarias do município de Lençóis/BA, nos termos da Lei n° 10.520, da Lei nº 8.666 (aplicada
de forma supletiva), da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto Federal nº
7.892/2013 regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tipo MENOR
PREÇO, julgamento por LOTE e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
1.1. Até às 09:00 horas, do dia 25 de março de 2022, no endereço da sede desta Prefeitura
constante acima, serão recebidos os ENVELOPES N° 01, com a proposta de preço, e N° 02,
com os documentos de habilitação, além das DECLARAÇÕES complementares.
1.2. Às 09:00 horas, do 25 de março de 2022, no setor de licitações e contratos localizado na sede
desta Prefeitura e no endereço relacionado acima terá início a sessão de julgamento,
prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo
a documentação de habilitação.
1.3.
Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1
PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA
PREGÃO PRESENCIAL Nº __-2022
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE Nº 2
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA
PREGÃO PRESENCIAL Nº __-2022
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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1.4.
Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo,
inclusive, encaminhá-los via CORREIOS ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas
e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá
ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no
Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações
complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura
da sessão pública.
1.5.
Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, desde que já tenha
sido concluída a fase de credenciamento e aberto o primeiro dos envelopes, nenhum outro será
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos aos
documentos de habilitação ou proposta de preços apresentadas, salvo as exceções previstas neste
edital. Registra-se que a partir deste momento, NÃO caberá desistência da proposta, salvo se existir
justo motivo aceito pelo Pregoeiro.

2.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
2.1.
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante a SESSÃO DE JULGAMENTO nas
fases do procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por:
2.1.1.
Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no
caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores;
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
2.1.2.
Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar
instrumento de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em
nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de
identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social
ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações,
acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;
2.2.
Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante;
sendo obrigatória a apresentação dos documentos referidos acima fora dos envelopes citados no
item 2.1.2. deste Edital.
2.3.
O LICITANTE QUE NÃO ESTIVER REPRESENTADO pelo titular ou por
procurador/credenciado durante a sessão de julgamento ficará impedido de participar da fase de
lances, não sendo computada sua proposta para os fins da contagem prevista no artigo 4º, inciso
IX, da Lei nº 10.520; bem como ficará limitado de usufruir do direito de interpor recurso face à
impossibilidade de manifestação imediata de intenção, nos moldes do no artigo 4º, inciso XVIII, da
Lei nº 10.520.
2.4.
Registra-se que o ATO DE CREDENCIAMENTO será efetivado nas seguintes
oportunidades: a) sempre na abertura das sessões; e b) após a conclusão das etapas das fases de
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lances/negociação direta e do julgamento dos documentos de habilitação. Excepcionalmente, o
Pregoeiro poderá permitir o credenciamento em outras oportunidades, sendo imprescindível a
exposição dos motivos.
3. OBJETO
A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de instalação, manutenção preventiva e corretiva
com reposição de gás e substituição de peças em aparelhos de ar condicionado do tipo split e
convencional, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Lençóis/BA,
com VALOR TOTAL estimado de R$ 40.512,00 (quarenta mil quinhentos e doze reais), conforme
especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência anexo que é parte integrante
deste Edital.
3.1.
A disputa da licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

4.

5.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas,
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Federal nº 7.892/2013, utilizado de forma subsidiária, e na minuta de Ata de Registro de Preço.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. As

despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município para o EXERCÍCIO DE 2022.
6.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1.
Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.
6.2.

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:
6.2.1.
Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
6.2.2.
Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com
o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº
8.666, de 1993 e art. 7º da Lei 10.520/02; quanto à abrangência da penalidade prevista no
art. 7º da Lei n. 10.520/02, nos termos do entendimento do Tribunal de Contas da União “A
sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da Lei 10.520/2002 (Lei do
Pregão) produz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade aplicador da penalidade,
mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou estado ou município ou
Distrito Federal)” - vide Acórdãos 819/2017-Plenário, 2530/2015-Plenário, 1003/2015Plenário e 2081/2014-Plenário, dentre outros;
6.2.3.
Interessados declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública, conforme art. 87, IV, da Lei n° 8.666 - quanto à abrangência da penalidade imposta
nos termos do Informativo de Jurisprudência n° 414, 02 a 06 de novembro de 2009, do
Superior Tribunal de Justiça, e no Recurso Especial n° 520.533 - RJ (2003/0027264-6),
"Desponta o caráter genérico da referida sanção cujos efeitos irradiam por todas as esferas
de governo";
6.2.4.
Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
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6.2.5.
Interessados que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de
dissolução ou liquidação;
6.2.6.

O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

6.2.7.
Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
6.2.8.

Servidor ou dirigente deste (a) órgão ou entidade ou responsável pela licitação;

6.2.9.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

6.2.10.
Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º
da Lei nº 8.666, de 1993.
6.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no Artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI,
nos termos previstos da Lei Complementar nº 123.
7. DA PROPOSTA
7.1. A proposta, apresentada no envelope nº 1, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada
em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
7.1.1.

A razão social e CNPJ da empresa licitante;

7.1.2.
Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações
constantes no TERMO DE REFERÊNCIA e nos demais documentos anexos;
7.1.3.
O VALOR TOTAL DA PROPOSTA para cada item/lote que participar, em moeda
corrente nacional, em até duas casas decimais, expresso em numeral e por extenso,
conforme modelo de proposta constante do ANEXO;
7.1.4.
A(s) PLANILHA(S) com descriminações e quantitativos dos itens, valores
unitários e totais, conforme MODELO ANEXO;
7.1.4.1.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
7.1.4.2.
Todos os dados informados pelo licitante em sua PLANILHA deverão
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
7.1.4.3.
Erros no preenchimento da planilha NÃO constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissão, desde que não haja majoração dos preços unitários
propostos.
7.1.4.4.
Registra-se que na proposta deverá conter, também, os preços unitários
e totais por item, expressos em algarismos e por extenso, SEM PREVISÃO
INFLACIONÁRIA, CONSTANDO APENAS DE 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS.
7.1.4.5.
Em caso de DIVERGÊNCIA entre os valores unitários e totais, serão
considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso,
será considerado este último, devendo esta correção de erros formais (multiplicação,
soma ou outros) ser realizada de ofício pela Pregoeira e equipe de apoio.
7.1.4.6.
O PRAZO DE VALIDADE da proposta será de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua entrega.
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7.1.4.7.
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do
licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1.
Considerando a ausência de sistema de cadastramento de empresas atualizado e
efetivo no âmbito deste Município, nos termos do Artigo 34 da Lei n° 8.666, os licitantes
interessados devem apresentar TODOS os documentos que atendam a todas as condições de
habilitação relacionadas abaixo.
8.2.
A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte
documentação no ENVELOPE N° 2:
8.2.1.

Habilitação jurídica
8.2.1.1.
No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis ou Certificado da Condição de Microempreendedor Individual
(CCMEI);
8.2.1.2.
Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatório de seus administradores;
8.2.1.3.
Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
8.2.1.4.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
8.2.1.5.
Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
8.2.1.6.
Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
8.2.1.7.
Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidação.

8.2.2.

Regularidade fiscal e trabalhista
8.2.2.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

8.2.2.2.
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.2.2.3.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) - exigência direcionada exclusivamente às pessoas jurídicas;
8.2.2.4.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
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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;
8.2.2.5.
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante;
8.2.2.6.
Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei;
8.2.2.7.
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.2.3.

Qualificação técnica

8.2.3.1.
Os CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a serem atendidos pelo
fornecedor serão:
8.2.3.1.1.
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de ATESTADO fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado.
8.2.3.1.1.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já
decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido
firmado para ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a
apresentação do contrato.
8.2.4.

Qualificação econômico-financeira:

8.2.5. BALANÇO

PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, veda a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
8.2.5.1.1.
Considerando os termos da Lei Complementar nº 123/2006,
NÃO será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte
a apresentação do balanço patrimonial e demonstrativos contábeis na
participação de licitações exclusivas ou nas cotas reservadas; sendo
exigida a apresentação caso estas participem dos grupos/lotes de
participação ampla.
8.2.5.1.2.
NÃO será exigido o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do Microempreendedor Individual, com fundamento no art.
68 da Lei Complementar nº 123 de 2006 que considera aquele
pequeno empresário, em conjunto com o disposto no § 2º do art.
1.179 do Código Civil que dispensa a elaboração dos citados
documentos.
8.2.5.2.
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OU
LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, conforme o caso, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade
previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua apresentação;
8.2.5.2.1.
Será admitida a apresentação de certidão positiva para a licitante
em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de seu
plano de recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno
vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive de
todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidas nesse
edital.
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8.2.5.2.2.
O Município poderá requisitar diligências para que sejam trazidas
e atualizadas informações do Poder Judiciário quanto ao cumprimento do
plano de recuperação judicial deferido;
8.2.5.2.3.
No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá
comprovar adicionalmente:
- para o caso de empresas em recuperação judicial: cópia do ato de
nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica,
o nome do profissional responsável pela condução do processo, e ainda,
declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador,
de que a adjudicatária está cumprindo o plano de recuperação judicial.
- para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: comprovação
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação
extrajudicial.
8.2.6.
Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, no envelope nº 2 os seguintes
documentos complementares:
8.2.6.1.
Declaração de que NÃO utiliza de mão de obra direta ou indireta de
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999; e de que INEXISTE
servidor ou dirigente DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS como proprietário,
empregado ou prestador de serviços da empresa licitante (Modelo ANEXO).
8.3.
Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
8.4.
Em vista do princípio do formalismo moderado aliado à finalidade precípua deste
processo de licitação de selecionar a proposta mais vantajosa, o Pregoeiro deverá, nos casos em
que for constatada a ausência ou irregularidade nos documentos de habilitação, recepcionar
documento que se encontre em posse do representante, possibilitar à este firmar de próprio punho
ou preencher modelos de declarações essenciais, desde que aquele possua poderes para tanto, e
realizar consulta na internet com o fim de verificar e obter documento disponibilizado de forma
gratuita e on-line.
8.5.
As condutas descritas no item anterior deverão ser tomadas de forma preliminar à
eventual decisão de inabilitação do licitante.

8.

DA SESSÃO DE JULGAMENTO
8.1.
No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes,
o Pregoeiro e equipe de apoio receberão, DE UMA SÓ VEZ, os documentos de credenciamento, os
Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES, e procederá à
abertura da licitação.
8.1.1.
Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas
somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados,
não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou
que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
8.1.2.
As DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES deverão ser entregues
separadamente dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes
documentos:
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8.1.2.1.
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, conforme dispõe o Artigo 4º, inciso VII, da Lei n° 10.520, de
17 de julho de 2002, nos termos do modelo anexo.
8.1.2.1.1.
A ausência do documento mencionado no subitem
anterior implicará a DESCLASSIFICAÇÃO do licitante, nos termos
deste Edital.
8.1.2.2.
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE
FORMA INDEPENDENTE, conforme modelo anexo a este edital e com
fundamento na INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 02/2009, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão do Governo Federal, aplicada de forma subsidiária.
8.1.2.2.1.
A ausência do documento mencionado no subitem
anterior implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, nos termos
deste Edital.
8.1.2.3.
Novamente, em vista do dever de aplicação do princípio do
formalismo moderado aliada à finalidade precípua de seleção da proposta
mais vantajosa no presente processo de licitação, o Pregoeiro deverá,
preliminarmente à desclassificação citada nos itens 8.1.2.1.1. e 8.1.2.2.1.,
recepcionar dos representantes das licitantes devidamente credenciados estes
documentos e/ou possibilitar que aqueles representantes, caso possuam
poderes para tanto, elaborem de próprio punho ou preencham modelos
disponibilizados.
8.1.2.4.
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO da licitante como
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa
equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n. 123, de 2006.
8.1.2.4.1.
A apresentação da declaração mencionada no subitem
anterior é FACULTATIVA e deverá ser entregue tão-somente pelas
licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do
regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por
alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.
8.1.2.4.2.
A apresentação de declaração atestando a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa
equiparada, SEM que haja o devido enquadramento nessas categorias,
ensejará a APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEI E A
EXCLUSÃO DO REGIME DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. A
comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da
declaração.
8.2.
DEPOIS DE ULTRAPASSADO O HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES,
desde que já tenha sido concluída a fase de credenciamento e aberto o primeiro dos envelopes,
nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou
esclarecimentos relativos aos documentos de habilitação ou proposta de preços apresentadas,
salvo as exceções previstas neste edital. Registra-se que a partir deste momento, NÃO caberá
desistência da proposta, salvo se existir justo motivo aceito pelo Pregoeiro.
8.3.
Como condição PRÉVIA ao exame da proposta e da documentação de habilitação do
licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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8.3.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
8.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral
da
União
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);
8.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

de Improbidade
de
Justiça

8.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro/Comissão irá analisar a penalidade imposta
podendo reputar o licitante inabilitado, por falta de condição de participação, caso haja extensão da
pena ao Município.
8.5.1. NÃO ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais
exigências previstas neste instrumento convocatório.
8.6.
A seguir, ultrapassada as etapas anteriores, serão identificados os licitantes aptos e
proceder-se-á à ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 - PROPOSTAS.
8.6.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelo Pregoeiro e equipe de apoio e
será facultada vista aos licitantes presentes para conferência e rubrica dos documentos.
8.6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.6.3. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital,
para efeito de julgamento da proposta.
8.6.4. O Pregoeiro relacionará todas as propostas em ordem crescente e em seguida,
classificará as de menor preço.
8.6.5. Para julgamento e classificação das propostas, na sessão pública, será adotado
o critério de MENOR PREÇO.
8.6.6. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação
do vencedor.
8.6.7. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três)
1
licitantes , oferecer novos lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços
oferecidos.
8.6.8. No caso de empate nos preços inicialmente propostos, serão admitidas às todas
as licitantes com idêntico valor a oferta de lances, independentemente do número de
licitantes.

1

Nos termos do item 2.3. deste Edital, a proposta do licitante que não estiver representado na sessão para oferta
de lances e para negociação direta não será computada para contagem prevista no artigo 4º, IX, da Lei nº 10.520.
Deste modo, o Pregoeiro deverá oportunizar que 3 (três) licitantes representados na sessão de julgamento possam
ofertar lances.
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8.6.9. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor; haverá sorteio em caso de
empate.
8.6.10. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores
a proposta de menor preço, considerando o valor de cada item/lote.
8.6.11. A variação mínima de valores entre os lances será definida pelo Pregoeiro.
8.6.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.6.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes deste Edital.
8.6.14. Após a fase de lances verbais será verificada a situação de empate ficto nos
termos do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme nota detalhada abaixo.
É assegurada a preferência de contratação de microempresas e empresas de pequeno
porte como critério de desempate.
Considera-se empate a situação em que a proposta apresentada por microempresa e
empresa de pequeno porte seja igual ou superior em até 10% (dez por cento) da
proposta da pessoa jurídica mais bem classificada que não esteja enquadrada nos
termos da Lei Complementar Federal nº 123 de 2006.
Para licitações na modalidade pregão, o intervalo previsto no § 1º deste artigo é de até
5% (cinco por cento).
É extensível o benefício aos consórcios e sociedades de propósito específico formados
exclusivamente por microempresas e/ou empresas de pequeno porte.
Na licitação na modalidade pregão, após o encerramento da fase de lances, antes da
classificação definitiva de preços, e nas demais modalidades, na classificação das
propostas, o pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação deverá:
I - verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou empresa de
pequeno porte, assim qualificada, hipótese em que será afastado o exercício do direito
de preferência, prosseguindo-se com as regras do certame;
II - verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa de pequeno
porte, se há preços ofertados por licitantes assim no intervalo registrado acima de 5%
(cinco por cento).
III - conceder, no caso de empate ficto, o prazo máximo de 5 (cinco) minutos, no pregão,
e o prazo máximo estabelecido no edital respectivo, nas demais modalidades de
licitação, para que a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, querendo, apresente proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, sob pena de preclusão.
O intervalo de empate é sempre entre as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor, mesmo que entre elas existam
preços ofertados por outras empresas.
Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresas e empresas de
pequeno porte e destas em relação à proposta de menor valor, deve o pregoeiro ou o
presidente da comissão de licitação efetuar sorteio, para fins de classificação preliminar
e possibilidade do exercício do benefício do empate ficto.
Após a realização do sorteio e classificação preliminar descrita acima, cada
microempresa ou empresa de pequeno porte terá a possibilidade de ofertar um único
preço inferior ao de menor valor.
No prazo concedido para desempate, se a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada não exercer o benefício de ofertar preço inferior àquele
considerado vencedor do certame, serão convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício
do mesmo direito, garantidos os mesmos prazos inicialmente concedidos.
Alcançado o preço final na nova proposta apresentada pela microempresa ou empresa
de pequeno porte, deverá o pregoeiro ou a comissão de licitação prosseguir mediante
análise de sua aceitabilidade, recusando proposta de preço excessivo ou
manifestamente inexequível, e promovendo, no pregão, a negociação.
Definido o preço final, prosseguir-se-á na licitação, observando-se os procedimentos
próprios de cada modalidade de licitação.
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8.7.

SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
8.7.1.
edital;

NÃO estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste

8.7.2.
Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
8.7.3.
NÃO apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta,
conforme modelo anexo a este edital.
8.7.4.
Apresentar PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do contrato.
8.7.5.
Contiver o preço total do LOTE/GRUPO ou de qualquer dos itens acima
do valor referencial máximo estabelecido neste edital, após a conclusão da fase de
lances/negociação direta.
8.7.5.1.
Neste momento, caso seja constatado que algum preço de item
que compõem o LOTE/GRUPO esteja acima do valor unitário referencial, será
realizada nova tentativa de negociação direta de forma específica; e, em caso
de insucesso, a proposta será DESCLASSIFICADA.
8.7.5.2.
Excepcionalmente, caso inexistam outras propostas válidas para
que seja verificada a aceitabilidade do preço e efetivada a negociação direta,
nos moldes do artigo 4º, inciso XVI, da Lei nº 10.520/2002, o Pregoeiro irá
analisar a conveniência, junto à autoridade requisitante, de ser efetivada a
desclassificação parcial da proposta na situação descrita no subitem anterior.
8.8.
Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) de menor preço, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s)
contendo os documentos de HABILITAÇÃO do(s) licitante(s) que a tiver(em) formulado, para
verificação do cumprimento dos requisitos de habilitação instituídos no Edital.
8.9.
Em caso de existência de COTA RESERVADA para disputa exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, derivado do bem divisível:
8.9.1.
caso não exista vencedor para a cota reservada, esta poderá ser
adjudicada ao vencedor da cota de participação ampla, ou, diante da recusa do
licitante, os remanescentes serão convocados, desde que pratiquem o preço do
primeiro colocado da cota de participação ampla; e
8.9.2.
8.10.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a de participação ampla, a
contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

Será considerado INABILITADO o licitante que:
8.10.1.
Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento
Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas
de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007.

8.11.
Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
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do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.11.1.
A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da
Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
8.12.
Caso o Pregoeiro julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar as
propostas ou os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em
que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos eventuais envelopes
fechados devem ser rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão,
permanecerão em poder desta, até que seja concluída o julgamento e transcorrido a fase recursal.
8.13.
CONSTATADO O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FIXADAS NO EDITAL, O
LICITANTE SERÁ DECLARADO HABILITADO E VENCEDOR.
8.14.
Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências de habilitação, o
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, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
8.15.
melhor.

O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço

8.16.
A proposta final do LICITANTE VENCEDOR, contendo as especificações detalhadas
do(s) objeto ofertado, deverá ser REFORMULADA(S) e apresentada(s) com preços atualizados de
forma individual em cada ITEM, no PRAZO assinalado pelo Pregoeiro; caso a licitante não
cumpra o prazo estipulado, a equipe de apoio procederá a redução PROPORCIONAL EM CADA
ITEM AO PERCENTAL AMORTIZADO NA FASE DE LANCES E DE NEGOCIAÇÃO DIRETA.
8.17.
Quando todos os licitantes forem desclassificados, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8
(oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificação.
8.18.
Transcorrido prazo para manifestação de intenção recursal ou decididos os recursos
interpostos, o Pregoeiro encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do
certame pela autoridade competente; podendo o Pregoeiro proceder a prévia adjudicação do objeto
licitado ao licitante vencedor caso NÃO haja interposição de recursos, situação esta que, em caso
positivo, somente poderá ser concretizada pela autoridade competente superior.
8.19.
A intimação das decisões e resultado final do julgamento do certame será feita mediante
publicação no Diário Oficial do Município de Lençóis/BA, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
8.20.
Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
9.13. Após o encerramento da etapa competitiva, o Pregoeiro deverá conceder oportunidade aos
demais licitantes, não detentores da melhor proposta, para reduzirem o valor e igualar à
proposta do licitante mais bem classificado.
9.13.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.
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9.14.

9.15.

10.

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o mais bem colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas na legislação pertinente.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1.
Após a declaração do(s) VENCEDOR(ES), qualquer licitante poderá manifestar
motivadamente e imediatamente a intenção de recorrer na sessão de julgamento. Em sequência
será concedido de forma AUTOMÁTICA o prazo de três dias úteis para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos no horário de expediente do setor de licitações.
9.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.3.
A interposição de recurso deverá os prazos e demais procedimentos do disposto no Art.
4º da Lei 10.520.
9.4.

Os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados.

9.5.
Os recursos deverão ser protocolados no endereço da Prefeitura Municipal, no setor da
Comissão
Permanente
de
Licitação
ou
por
meio
do
endereço
eletrônico
licitacaopmlencois@gmail.com, respeitando o término do horário de funcionamento do setor de
licitação e contratos, segunda-feira à quinta-feira até às 17:00 horas e na sexta-feira até às 13:00
horas.
9.6.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
10.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
11.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS
ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA CONVOCAÇÃO, PARA ASSINAR A ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
11.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante meio eletrônico, para que seja assinada no PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS
ÚTEIS, a contar da data de seu recebimento.
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11.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
11.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os lotes constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.
11.5.
Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
12.

13.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
12.1.
Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado será
convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 03 (TRÊS) dias úteis contados de
sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
12.2.
O prazo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses, eventualmente
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
12.3.
Previamente à contratação, a Administração requisitará da empresa as certidões que
comprove a sua regularidade fiscal e trabalhista, cujos documentos serão anexados aos
autos do processo.
12.4.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da
data de seu recebimento.
12.5.
O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
12.6.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
DO REAJUSTE
13.1.
O valor do contrato será fixo, ressalvada o reajuste em sentido estrito dos valores
contratados, somente após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses a contar da data limite para
apresentação das propostas (início da sessão de julgamento), utilizando o percentual de variação
do índice IPCA, nos termos do Art. 40, XI, da Lei n° 8.666/1993; independente da manutenção das
condições efetivas da proposta em consonância com os ditames do artigo 37, XXI, da Constituição
Federal.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização, bem como os prazos
de entrega e ou correção estão previstos no TERMO DE REFERÊNCIA.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1.
anexos.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus
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16. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
16.1.
As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de
1993.
17. DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante em PARCELAS MENSAIS após a
execução dos serviços realizados no final de cada mês, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento do objeto e quantitativo.
17.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores NÃO ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do Art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da
Lei nº 8.666, de 1993.
17.3.
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado
da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
17.3.1.
Havendo ERRO na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
17.4.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor/comissão competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada.
17.5.
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
17.5.1.

Não entregou os produtos nas especificações e quantitativos requisitados;

17.5.2.
Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida; ou
17.5.3.
Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
17.6.
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência
e conta-corrente indicados pela Contratada.
17.7.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária.
17.8.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.9.
Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.
17.10.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
17.11.

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
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rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada
a ampla defesa.
17.12.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato.
17.13.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
17.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
17.14.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
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.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
365

18.

I= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
A CONTRATADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções
civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório:
18.2.
Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da
CONTRATADA, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves
ao município.
18.3.
Multa, de até 20% (vinte por cento) do valor contratado, no caso de descumprimento das
cláusulas do presente Edital ou do contrato dele proveniente;
18.4.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
18.5.
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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
18.6.
As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com a
do subitem 16.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
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18.7.
O atraso injustificado sujeitará o proponente vencedor à multa de mora nos seguintes
percentuais, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital:
18.8.
O atraso na execução do serviço ou execução irregular de até 5 (cinco) dias corridos
sujeitará à penalidade de multa de até 2% (dois por cento) do valor total do contrato;
18.9.
O atraso na execução do serviço ou execução irregular em período superior à 5 (cinco)
dias e até 10 (dez) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de 2,01% (dois vírgula zero
um por cento) até 4% (quatro por cento) do valor total do contrato; e
18.10. O atraso na execução do serviço ou execução irregular em período superior à 10 (dez)
dias corridos sujeitará à penalidade de multa de 4,01% (quatro vírgula zero um por cento) do
valor total do contrato, sendo acrescido o percentual de 0,4% (zero vírgula quatro por cento)
sobre o valor total do contrato por cada dia de atraso superior ao 11º (décimo primeiro) dia
corrido de atraso, limitado ao percentual total de 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato.
18.11. Recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido ou der
causa ao seu cancelamento: multa de até 5% (cinco por cento) do valor global da proposta.
18.12. Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados no Diário Oficial do
Município.
18.13. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério do departamento Administrativo/Financeiro da PREFEITURA.
18.14. Caso o valor da multa seja superior ao eventual valor da garantia prestada, A
CONTRATADA responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
18.15. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender
do grau da infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração
Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
18.16. Será facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias da abertura de vistas.
18.17. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
19.

DA IMPUGNAÇÃO
19.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
19.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma presencial ou pelo e-mail
licitacaopmlencois@gmail.com, através de PETIÇÃO dirigida ou protocolada no endereço do
setor de licitações desta Prefeitura.
19.3.
Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
19.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
19.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública.
19.6.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
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19.7.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado e serão
publicadas no Diário Oficial do Município de Lençóis/BA.
19.8.
A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço da Prefeitura
Municipal, no setor da Comissão Permanente de Licitações ou por meio do endereço eletrônico
licitacaopmlencois@gmail.com, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes,
respeitando o término do horário de funcionamento do setor de licitação e contratos, segunda-feira
à quinta-feira até às 17:00 horas e na sexta-feira até às 13:00 horas.
20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
20.2.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.3.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.4.
A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas.
20.5.
Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
20.6.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação da Comissão em sentido contrário.
20.7.
É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
20.8.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados/documentos solicitados.
20.9.
As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
20.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
20.12.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
20.13.
Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
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20.14. O
Edital
está
disponibilizado
no
endereço
eletrônico
https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial e https://lencois.ba.gov.br/moradores/ no link,
Diário Oficial, no setor da Comissão Permanente de Licitações na sede da Prefeitura
Municipal, na íntegra, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, suspenso no
horário das 12:00 às 14:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos
os documentos de habilitação dos licitantes.
20.15.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Lençóis,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro.
20.16.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.16.1.

ANEXO I – Termo de Referência;

20.16.2.

ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços

20.16.3.

ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento

20.16.4.

ANEXO IV - Modelo de Declarações

20.16.5.

ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços;

20.16.6.

ANEXO VI - Minuta de Termo de Contrato

Lençóis, 10 de março de 2022.

Katiuskariza Damasceno Teles
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022
Processo Administrativo n.º 058/2022
Licitação Exclusiva ME/EPP

DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto descrever a demanda para Registro de Preço
para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, manutenção
preventiva e corretiva com reposição de gás e substituição de peças em aparelhos de ar
condicional do tipo split e convencionado, para atender as necessidades das diversas secretarias
do município de Lençóis/BA, conforme especificações contidas neste documento.
1.2. Considerando as características do objeto a ser licitado, os itens foram agrupados em lotes, a fim
de buscar economia de escala e facilidade na gestão do contrato e nas entregas, visto que os
itens que compõe o mesmo lote são semelhantes e fornecidos em sua integralidade pelas
empresas do ramo comercial (inexistindo limitação de competitividade). Desta forma, a
Administração busca atrair mais interessados em participar, tendo em vista, que os itens de
forma isolada podem não atrair interessados face aos valores individuais serem ínfimos.
2

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
dos aparelhos de ar condicionado é de extrema importância, uma vez que com o tempo, o
aparelho sem manutenção acumula ácaros e fungos nocivos à saúde de servidores/visitantes. A
instalação e de suma importância para instalar aparelho novos que o município venha adquirir.
Visando suprir as demandas do município para o ano de 2022/2023, está administração
conforme as Leis, busca adquirir os materiais necessário para o desenvolvimento das atividades
dos serviços públicos. Por fim, registra que a estimativa de consumo utilizada no planejamento
desta demanda utilizou como parâmetro o histórico de consumo dos últimos meses, bem como
considerando a possibilidade de utilização da futura ata de registro de preço pelo período de
consumo de 12 (doze) meses, abarcando todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Lençóis, do
Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de
Assistência e Ação Social.
3
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADES ESTIMADAS:
DESCRIÇÃO
Manutenção
preventiva
em
ar
condicionado de 7000 a 9000btus
Manutenção
preventiva
em
ar
condicionado de 12000 a 18000btus
Manutenção corretiva em ar condicionado
de 21000 a 24000
Manutenção corretiva em ar condicionado
de 7000 a 9000btus
Manutenção corretiva em ar condicionado
de 12000 a 18000btus
Manutenção corretiva em ar condicionado
de 21000 a 24000
Manutenção corretiva em ar condicionado
de 9000 a 18000btus com reposição de
gás e substituição de peças

UND

QTD

R$ UNT

Unid

60

63,30

3.798,00

Unid

30

81,25

2.437,50

Unid

20

109,26

2.185,20

Unid

30

106,22

3.186,60

Unid

20

145,04

2.900,80

Unid

10

145,59

1.455,90

Unid

10

335,62

3.356,20
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8
9
10
11

Manutenção corretiva em ar condicionado
de 21000 a 24000btus com reposição de
gás e substituição de peças
Instalação de ar condicionado split 9000 a
13000btus
Instalação de ar condicionado split 18000
a 24000btus
Desisntalção de ar condicionado até
30000btus

Unid

10

428,96

4.289,60

Unid

20

384,82

7.696,40

Unid

15

500,88

7.513,20

Unid

10

169,26

1.692,60

Total

40.512,00
LOTE ÚNICO

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 40.512,00 (quarenta mil quinhentos e doze reais).
4

CLASSIFICAÇÃO DAS AQUISIÇÕES:
4.1. A teor do descrito no Parágrafo Único, do Artigo 1° da Lei n° 10.520, o objeto descrito acima
se enquadra como bens/serviços de natureza comum em vista da possibilidade de definição
objetiva dos padrões de desempenho e de qualidade, conforme prática usual no mercado.
4.2.
A aquisição dos bens não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada
e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
5 - FORMA EXECUÇÃO DO OBJETO, DOS PRAZOS PARA ENTREGA E DE VIGÊNCIA:
a. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
i. PARCELADAMENTE e impreterivelmente, no prazo de até 15 (QUINZE) DIAS
ÚTEIS, contados do recebimento da ordem de fornecimento;
ii. Os serviços deverão ser executados dias e locais indicado na ordem de serviço.
iii. Inexiste quantitativo mínimo para ser requisitado o fornecimento,
essencialmente considerando a necessidade/demanda que sofre variações
conforme a demanda do serviço público especializado e diante do sistema de
registro de preço adotado.
b. A execução do objeto ora licitado será de responsabilidade da empresa contratada,
devendo ser incluídos todos os eventuais custos indiretos, tais como transporte, carga e
descarga dos produtos e transporte/alimentação de prepostos;
c. Substituir NO PRAZO estipulados pelo fiscal (regra geral no prazo de até 05 dias) do
contrato os serviços com defeito/irregularidade que não estiverem em condições de uso,
sem qualquer ônus para o Município.
6

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO OBJETO:
6.1. Os serviços deverão serem executados com base nos parâmetros mínimos estabelecidos
neste termo, sendo a qualidade avaliada pelo setor técnico utilizando conhecimentos técnicos
e a prática usual no mercado.
6.2.
A empresa contratada deverá ser obrigada a prestar os serviços, conforme
especificação acima e nos termos da ordem de serviço emitida;
6.3.
Os serviços, objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do
fornecimento a partir da data de assinatura da futura ata de registro de preço;
6.4.
Executar os serviços de qualidade, que atendam às necessidades da contratante;
6.5.
Cumprir e fazer cumprir as normas de aquisição e as cláusulas contratuais;
6.6.
Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e horário, aos
equipamentos, bem como aos registros e documentos de natureza contábil, trabalhista, social e
tributária;
6.7.
Zelar pelas condições plenas de segurança, na forma prescrita pelas normais legais
técnicas específicas;
6.8.
Indicar preposto e responsável técnico, aceito pela Administração, para representá-los
fornecimento dos bens, nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.666;
6.9.
Responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados ao Município ou a terceiro,
comprometendo-se a acatar as Leis e Regulamentos, quer existentes, quer futuros;
6.10.
Observar todas as normas gerais técnicas; arcar com todas as despesas, diretas ou
indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus à
CONTRATANTE.
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REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
7.1.
As empresas licitantes devem declarar que possuem o pleno conhecimento das
condições necessárias para a entrega dos bens;
7.2.
Está apta para licitar e contratar com a administração pública;
7.3.
Não ter sido declarado inidôneo;
7.4.
Habilitação jurídica;
7.5.
Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Artigo 29 da Lei
n° 8.666;
7.6.
Comprovação de regularidade econômico-financeira:
7.6.1.
BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, veda a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta;
7.6.1.1.
Considerando os termos da Lei Complementar nº 123/2006, NÃO será
exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação do
balanço patrimonial e demonstrativos contábeis na participação de licitações
exclusivas ou nas cotas reservadas; sendo exigida a apresentação caso estas
participem dos grupos/lotes de participação ampla.
7.6.1.2.
NÃO será exigido o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
Microempreendedor Individual, com fundamento no art. 68 da Lei Complementar nº
123 de 2006 que considera aquele pequeno empresário, em conjunto com o disposto
no § 2º do art. 1.179 do Código Civil que dispensa a elaboração dos citados
documentos.
7.6.2.
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OU
LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, conforme o caso, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade
previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua apresentação; e
7.7.
Comprovação de qualificação técnica:
7.7.a.1.1.
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de ATESTADO fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado.
7.7.a.1.1.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no
mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado
para ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a
apresentação do contrato.
7.8.
As comunicações entre as empresas licitadas/contratadas e está Prefeitura serão
preferencialmente eletrônicas (e-mail) e de forma suplementar através de forma postal e, em caso
de impossibilidade, através de publicações no Diário Oficial deste Município.
7.9.
Os pagamentos serão realizados após recebimento dos bens, acompanhado da nota
fiscal e do boletim de medição ou termo de recebimento provisório devidamente assinado pelo
setor competente, no prazo de até 30 (trinta) dias após o cumprimento destas formalidades.
7.10.
Se houver a constatação de algum vício oculto no objeto ou de um vício aparente dentro
do prazo de garantia mínima de 90 (noventa) dias após o recebimento definitivo, a contratada será
notificada para sanear os defeitos no prazo fixado pelo fiscal do contrato; em caso de
descumprimento do prazo ficará sujeira as sanções previas neste termo e à multa de até 20%
(vinte por cento) do valor total contrato, independente da obrigação de glosar o eventual valor
percebido pelo objeto.

8.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2.
Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
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8.3.
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
entrega do objeto, fixando prazo para a sua correção;
8.4.
Pagar à Contratada o valor resultante da entrega dos bens, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, no que couber, em conformidade com os ditames legais.
9.

10.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1.
Entrega o objeto conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade
e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
9.2.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.3.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.4.
Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
9.5.
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a entrega do objeto;
9.6.
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
9.7.
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;
9.8.
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertandoos a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
9.9.
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega
do objeto;
9.10.
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;
9.11.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.12.
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
9.13.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
DA SUBCONTRATAÇÃO:
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA:
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.

12.

O CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:
12.1.
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da entrega do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
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representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Artigos 67 e 73 da Lei nº
8.666, de 1993.
12.2.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da entrega do objeto e do contrato.
12.3.
A verificação da adequação da entrega do objeto deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
12.4.
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle.
12.5.
A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
instrumento para aferição da qualidade dos produtos entregues, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:
a) Deixar de entregar, ou não entregar os bens com qualidade mínima exigida as atividades
contratadas; ou
b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
12.6.
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível
de qualidade dos produtos para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
12.7.
O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade dos produtos do
objeto entregue.
12.8.
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade dos produtos entregues.
12.9.
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.
12.10.
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da entrega do objeto em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
12.11.
O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade dos produtos entregues.
12.12.
O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na entrega do objeto, deverá comunicar à autoridade responsável para
que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
12.13.
A conformidade dos produtos a serem entregues deverá ser verificada juntamente com
o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
12.14.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.15.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.
DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO:
13.1.
Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação
de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão
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acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
13.2.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.
13.3.
Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto entregue, com a
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
13.4.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
13.5.
O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da entregue do objeto, será
realizado pelo gestor do contrato.
13.6.
O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela
fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito,
as respectivas correções.
13.7.
O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
produtos entregues, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalização com base em instrumento de medição de resultado.
13.8.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
14.

PERIODO DE VIGÊNCIA:
14.1 O objeto ora definido poderá ser contratado/executado dentro da vigência de até 12 (doze)
meses.

15.

DAS SANÇÕES:
15.1.
A CONTRATADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e
criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
a) Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da
CONTRATADA, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves
ao município.
b) Multa, de até 20% (vinte por cento) do valor contratado, no caso de descumprimento das
cláusulas do presente Edital ou do contrato dele proveniente;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
d) 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
15.2.
As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com a
do subitem 16.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
15.3.
O atraso injustificado sujeitará o proponente vencedor à multa de mora nos seguintes
percentuais, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital:
a) O atraso na execução do serviço ou execução irregular de até 5 (cinco) dias corridos sujeitará à
penalidade de multa de até 2% (dois por cento) do valor total do contrato;
b) O atraso na execução do serviço ou execução irregular em período superior à 5 (cinco) dias e
até 10 (dez) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de 2,01% (dois vírgula zero um por
cento) até 4% (quatro por cento) do valor total do contrato; e
c) O atraso execução do serviço ou execução irregular em período superior à 10 (dez) dias
corridos sujeitará à penalidade de multa de 4,01% (quatro vírgula zero um por cento) do valor
total do contrato, sendo acrescido o percentual de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL nº .09/2022

26/40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XQIDNXFMJHQHUJBKAANYIQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
28 - Ano - Nº 4075

Lençóis

valor total do contrato por cada dia de atraso superior ao 11º (décimo primeiro) dia corrido de
atraso, limitado ao percentual total de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
15.4.
Recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido ou der
causa ao seu cancelamento: multa de até 5% (cinco por cento) do valor global da proposta.
15.5.
Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados no Diário Oficial do
Município.
15.6.
As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério do departamento Administrativo/Financeiro da PREFEITURA.
15.7.
Caso o valor da multa seja superior ao eventual valor da garantia prestada, A
CONTRATADA responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
15.8.
A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender
do grau da infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração
Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
15.9.
Será facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias da abertura de vistas.
15.10. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
16.

VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O custo estimado da contratação será de R$ 40.512,00 (quarenta mil quinhentos e doze
reais). Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto do contrato
ficarão por indicação do setor contábil, no momento da contratação.

16.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente da dotação orçamentária do
exercício de 2022.
17.

OUTRAS PRESCRIÇÕES:
17.1.
Além das especificações acima deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas
condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado:
17.2.
Não será aceito o objeto em desacordo com as especificações constantes do presente
Termo de Referência;
17.3.
Prazos de validade da proposta não deverão ser inferiores a 60 (sessenta) dias a contar
da data de abertura das propostas de preço.

18.

ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES:
19.1. Setor de Licitações, situado no Prédio da Prefeitura Municipal de Lençóis, Rua Nossa
Senhora da Vitória, s/n Centro, Lençóis – Bahia; e-mail: licitacaopmlencois@gmail.com ou pelo
telefone: (75) 3334-1121.

19.

DO TIPO:
19.1.
Menor Preço.

20.

DISPOSIÇÕES FINAIS:
20.1.
Vale salientar que a participação de qualquer empresa no processo implica a aceitação
tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições impostas no
Edital em obediência a Lei 8.666/93.
Katiuskariza Damasceno Teles
Secretária de Administração

Raimundo Jose Bastos Baracho Filho
Secretário de Meio Ambiente
Maurício Alves Lima

Rose Mary Sampaio Baracho
Secretária de Assistência Social

Sibélia Neves Viana
Secretária de Educação

Laura Christina Pinheiro Garcia
Secretária de Turismo

Bruna Najara Oliveira Santos
Secretária de Saúde

Maurício Ribeiro de Carvalho
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Secretário Municipal de Agricultura e
Reforma Agrária

Secretário de Finanças

ANEXO II - MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
(Papel timbrado da empresa)
Licitação PP ..../2022 - Modalidade: Pregão Presencial
TIPO: Menor Preço - Sessão Pública: ..../.../2022, às ............(...................) horas.
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
Razão Social: _______________________________________
CNPJ: _____________________________________________
Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) (

)

Endereço: _________________________________
Bairro: ___________ Cidade: ____________________ CEP: ___________________
Telefone: ________________ Fax: ______________ E-mail: ____________________
Banco: ____________ Conta Bancária: ________________ N.º Agência: ________________

PLANILHA MODELO DO ANEXO I
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, manutenção
preventiva e corretiva com reposição de gás e substituição de peças em aparelhos de ar condicionado
do tipo split e convencional, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de
Lençóis/BA.
ITEM

UND

QTD

1

Manutenção preventiva em ar condicionado de 7000 a 9000btus

DESCRIÇÃO

Unid

60

2

Manutenção preventiva em ar condicionado de 12000 a 18000btus

Unid

30

3

Manutenção corretiva em ar condicionado de 21000 a 24000

Unid

20

4

Manutenção corretiva em ar condicionado de 7000 a 9000btus

Unid

30

5

Manutenção corretiva em ar condicionado de 12000 a 18000btus

Unid

20

6

Manutenção corretiva em ar condicionado de 21000 a 24000

Unid

10

Unid

10

Unid

10

Unid

20

9

Manutenção corretiva em ar condicionado de 9000 a 18000btus com
reposição de gás e substituição de peças
Manutenção corretiva em ar condicionado de 21000 a 24000btus com
reposição de gás e substituição de peças
Instalação de ar condicionado split 9000 a 13000btus

10

Instalação de ar condicionado split 18000 a 24000btus

Unid

15

11

Desinstalação de ar condicionado até 30000btus

Unid

10

7
8

R$ UNT

R$ TOTAL

Total

A empresa.................................................. declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mãode-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e,
ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima
com a validade da proposta de 60 (sessenta) dias, e prazo de entrega e correção nos termos do Edital e Termo de
Referência.
Local e data
_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
Obs. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de
valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas
nas ofertas dos demais licitantes.

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL nº .09/2022

28/40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XQIDNXFMJHQHUJBKAANYIQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Março de 2022
30 - Ano - Nº 4075

Lençóis

ANEXO III
Modelo de Carta de Credenciamento
(Papel Timbrado da empresa)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS.
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESECIAL Nº. .../2022.
PMM/BA. TIPO: MENOR PREÇO
Indicamos o (a) Sr (a) _________________________________, portador (a) da cédula de identidade nº
________________________, órgão expedidor ______________________, como nosso representante
legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das
PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, formular lances verbais,
interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel
cumprimento do presente Credenciamento.

Atenciosamente,

(nome e função na empresa)
CNPJ:
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ANEXO IV - MODELOS DAS DECLARAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº. .../2022.

Modelo 01 - declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
Eu, _____________________________ (nome completo), RG Nº. __________________, representante
credenciado (ou legal) da empresa __________________________________ (razão social da pessoa
jurídica), CNPJ Nº. ___________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no Edital do PREGÃO
PRESENCIAL Nº. ..../2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Lençóis.

Data
assinatura do credenciado (ou representante legal)
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Modelo 02 – declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e demais
informações exigidas pelo Edital.
Pregão Presencial nº .../2022

Eu, _____________________________ (nome completo), RG Nº._________________________,
representante legal da empresa __________________________________(razão social da pessoa
jurídica), CNPJ Nº. ________________________, interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 03/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Lençóis, declaro, sob as penas da Lei, que, nos
termos do artigo 27, parágrafo 6º da Lei Federal Nº. 6544, de 22 de novembro de 1989, a
_______________________________________ (razão social da pessoa jurídica) encontra-se em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos de idade, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da
Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93; e que NÃO existe em seu quadro de empregados,
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.
Data
Assinatura do representante legal da empresa
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Modelo 03 - declaração de elaboração independente da proposta
Pregão Presencial nº .../2022
(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 8.1.2.2 do Edital do Pregão Presencial nº ..../2022, declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº .../2022 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 do
Pregão Presencial nº ..../2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº .../2022 não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Presencial nº ..../2022, 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 do Pregão Presencial nº ..../2022 quanto a participar ou não da referida
licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº ..../2022 não será,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº .../2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº ..../2022 não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
Prefeitura Municipal de Lençóis 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.
______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
CNPJ:
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Modelo 04 - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Pregão Presencial nº .../2022

EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO _______________ Nº. .../2022.

DECLARO, sob as penas da lei e sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que a empresa ______________________________________________, inscrita no CNPJ Nº.
______________________,

com

sede

na

_______________________________________,

está

enquadrada como microempresa [ ], empresa de pequeno porte [ ] ou equiparado [ ], nos termos do
artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer todos os direitos decorrentes da referida norma legal.

DECLARO, também, ter expressa ciência das hipóteses de vedação ao tratamento jurídico diferenciado
descritas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; que a empresa declarante não possui
qualquer embaraço para o gozo dos benefícios do tratamento diferenciado favorecido descrito na citada
norma; e que possui pleno conhecimento de que a afirmativa desta declaração com conteúdo inverídico
constitui crime tipificado no artigo 299 do Código Penal e induz à aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei nº. 8.666/1993, a teor do entendimento pacificado
nos tribunais de controle externo.

Lençóis, ____ de _______________ de 2022.

_______________________________________________________
EMPRESA LICITANTE: ____________________________________
NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________
CPF DO REPRESENTANTE: _______________________________
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ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº .../2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo n° ...../2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, inscrito no
CNPJ nº XXX, com sede na XXXX, Lençóis, Estado da Bahia, CEP: 46960-000, neste ato representada
pelo seu secretário, Sr. __________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº _________
portador(a) da Carteira de Identidade nº __________, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS nº ___/20___, publicada
no Diário Oficial do Município em ___/___/20__, processo administrativo nº ___________, RESOLVE
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas
no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto Federal nº 7.892/2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição de ______,
especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº _______/20__
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Local de fornecimento: Lençóis/BA
FORNECEDOR: (RAZÃO SOCIAL, CNPJ)

ÍTEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID

QUANT

VLR UNIT R$

VLR TOTAL R$

1
2
TOTAL DO LOTE

3. VALIDADE DA ATA
3.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de fixada
nesse documento, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
4.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
4.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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4.5.1.
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2.
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
4.6.
Os preços registrados, em virtude dos reajustes periódicos previstos no Termo de
Referência, serão fixos e irreajustáveis, especialmente diante da limitação temporal de contratação
de 12 (doze) meses.
4.7.
Eventualmente, caso o preço registrado tornar-se superior/inferior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração deverá proceder nos termos da legislação
pertinente.
4.8.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
4.9.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.9.1.
descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.9.2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.9.3.
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
4.9.4.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.10.
O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.11.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
4.11.1.
por razão de interesse público; ou
4.11.2.
a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em ____ (___) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s)
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ANEXO VI – MINUTA CONTRATUAL
O MUNICIPIO DE LENÇÓIS-BA, com sede no (a) Av. Senhor dos Passos, S/N, na cidade de
Lençóis, Estado da Bahia, CEP: 46960-000, neste ato representada pela secretaria municipal a
senhora.................................................................. , portador da Carteira de Identidade nº...........
– SSP – BA e CPF nº
, respectivamente, doravante denominada de CONTRATANTE, e
a Empresa
, inscrita no CNPJ sob n°
com sede na Rua.......................... doravante
denominada CONTRATADA, representada pela Sr...........................
Carteira de Identidade nº...... SSP/BA e CPF nº , resolvem celebrar o presente Contrato
mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O
presente Contrato tem
por
objeto a
contratação
do seguinte
.................................., conforme especificação detalhada na planilha abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

Manutenção preventiva em ar condicionado de 7000 a 9000btus

Unid

60

2

Manutenção preventiva em ar condicionado de 12000 a 18000btus

Unid

30

3

Manutenção corretiva em ar condicionado de 21000 a 24000

Unid

20

4

Manutenção corretiva em ar condicionado de 7000 a 9000btus

Unid

30

5

Manutenção corretiva em ar condicionado de 12000 a 18000btus

Unid

20

6

Manutenção corretiva em ar condicionado de 21000 a 24000

Unid

10

Unid

10

Unid

10

Unid

20

9

Manutenção corretiva em ar condicionado de 9000 a 18000btus com
reposição de gás e substituição de peças
Manutenção corretiva em ar condicionado de 21000 a 24000btus com
reposição de gás e substituição de peças
Instalação de ar condicionado split 9000 a 13000btus

10

Instalação de ar condicionado split 18000 a 24000btus

Unid

15

11

Desinstalação de ar condicionado até 30000btus

Unid

10

7
8

objeto

R$ UNT

R$ TOTAL

Total

Parágrafo Único - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões no objeto contratado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, §1°, da Lei n°. 8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO - A CONTRATADA obriga-se a entregar
objeto:
i.
PARCELADAMENTE e impreterivelmente, no prazo de até 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS,
contados do recebimento da ordem de fornecimento;
ii.
Os serviços deverão ser executados nos dias e locais indicado na ordem de serviço.
iii.
Inexiste quantitativo mínimo para ser requisitado o fornecimento, essencialmente
considerando a necessidade/demanda que sofre variações conforme a demanda do serviço
público especializado e diante do sistema de registro de preço adotado.
d. A execução do objeto ora licitado será de responsabilidade da empresa contratada,
devendo ser incluídos todos os eventuais custos indiretos, tais como transporte, carga e
descarga dos produtos e transporte/alimentação de prepostos;
e. Substituir NO PRAZO estipulados pelo fiscal (regra geral no prazo de até 05 dias) do
contrato os serviços com defeito/irregularidade que não estiverem em condições de uso,
sem qualquer ônus para o Município.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Em vista da execução do objeto discriminado acima, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor de R$ (.............reais), após o efetivo recebimento do objeto e emissão
da nota fiscal eletrônica e durante a vigência deste instrumento particular.
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a) Em caso de atraso no pagamento do valor acordado, o valor ora pactuado sofrerá atualização
monetária, aplicação de multa de 2% (dois por cento), e de mora de 1% (um por cento) por mês,
calculados sobre o valor principal.
Parágrafo Único – O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir da data do recebimento final do produto/serviço, através de ordem bancária, para crédito
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Os pagamentos decorrentes de
despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, no importe de R$ .................( ), deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
O valor do contrato será fixo, ressalvada o reajuste em sentido estrito dos valores contratados,
somente após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses a contar da data limite para
apresentação das propostas (início da sessão de julgamento), utilizando o percentual de variação
do índice IPCA, nos termos do Art. 40, XI, da Lei n° 8.666/1993; independente da manutenção das
condições efetivas da proposta em consonância com os ditames do artigo 37, XXI, da Constituição
Federal.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DO FORNECIMENTO DO OBJETO:
O presente instrumento terá vigência da data de assinatura deste instrumento pelo prazo de até
12 (doze) meses, sendo os produtos entregues após a emissão da ordem de fornecimento no
prazo estipulado no Edital de .
CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas com o fornecimento
do objeto do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária doo exercício de 2022:
Órgão: ................................
Unidade: ...............................
Atividade: .................................................
Elemento Despesa: .......................................

Parágrafo Único – (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo obrigado a fazer
prever, nas propostas orçamentárias subsequentes, vigentes durante o tempo de duração deste
contrato, dotações suficientes para atender as obrigações aqui estabelecidas.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E CONDIÇÕES
DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Fica a CONTRATADA obrigada, além dos termos transcritos no Termo de Referência anexo ao
processo de licitação, a entregar/executar os produtos/serviços referidos durante a vigência do
contrato e nos prazos estipulados correspondente instrumento convocatório, bem como a manter
todas as condições de habilitação previstas no Edital do Pregão n°. /201_, nos termos do Art.
55, XIII, Lei 8.666/93, e a arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS - Os valores estipulados neste instrumento
serão fixos, ressalvada as possibilidades e exceções previstas no termo de referência e na
legislação pertinente, notadamente de efetivação do reajuste em sentido estrito após o transcurso
de doze meses a contar da data limite para a apresentação da proposta pelo índice de IPCA.
Parágrafo Primeiro – Os reajustes independerão de termo aditivo, sendo necessário anotar no
processo administrativo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste, bem como dos
cálculos. Parágrafo Segundo – Excepcionalmente, visando manter as condições efetivas da
proposta, reestabelecendo a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, com fundamento no artigo
65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993, as partes poderão transigir para manter o equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, desde que sobrevenham fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
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Parágrafo Terceiro – A revisão de preço, nos termos do parágrafo anterior, deve ser provocada pelo
fiscal/gestor do contrato ou pela Contratada, devendo ser observada as seguintes diretrizes:
a) O fato previsível decorrente de oscilações de preços dos insumos/produtos no mercado
somente será considerado de consequência incalculável quando o valor atual for superior ou
inferior à 20% (vinte por cento) do valor anterior à data limite para apresentação da proposta na
3
licitação ;
b) A revisão de preços deverá ser provocada mediante a apresentação de provas mínimas de
oscilação dos custos dos insumos/produtos, sob pena de arquivamento;
c) Na revisão de preços ora tratada devem ser averiguada oscilações nos itens materialmente
relevantes do contrato que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total
do contrato, com o intuito de perquirir eventuais compensações;
4
d) O percentual de desconto concedido pela CONTRATADA na licitação deve ser considerado
como baliza na negociação de revisão de preços, contudo não é imperativo em vista do
processo de licitação ser do tipo menor preço;
e) Caso as variações de preços decorrentes do fato descrito na alínea anterior repercutirem
oscilação inferior à 5% (cinco por cento) do valor total e atualizado do contrato, as partes
deverão arcar com os ônus decorrentes;
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - Ficam as PARTES sujeitas às penalidades previstas na
Lei 8.666/93, em caso de descumprimento das cláusulas deste instrumento, salvo ocorrência de força
maior, plenamente justificável, importando para a PARTE faltosa, no pagamento de:
Parágrafo Primeiro - MULTA MORATÓRIA de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
detalhado abaixo:
a)

O atraso na execução do serviço ou execução irregular de até 5 (cinco) dias corridos
sujeitará à penalidade de multa de até 2% (dois por cento) do valor total do contrato;

b) O atraso na execução do serviço ou execução irregular em período superior à 5 (cinco) dias e
até 10 (dez) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de 2,01% (dois vírgula zero um por
cento) até 4% (quatro por cento) do valor total do contrato; e
c) O atraso na execução do serviço ou execução irregular em período superior à 10 (dez) dias
corridos sujeitará à penalidade de multa de 4,01% (quatro vírgula zero um por cento) do valor
total do contrato, sendo acrescido o percentual de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o
valor total do contrato por cada dia de atraso superior ao 11º (décimo primeiro) dia corrido de
atraso, limitado ao percentual total de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
Parágrafo Segundo - MULTA COMPENSATÓRIA (indenizatória por perdas e danos) de 20% (vinte
por cento) do valor contratado ou no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) quando
ocorrer a rescisão unilateral do instrumento contratual pela Contratante, decorrente de inadimplemento
culposo da obrigação principal. Exemplificativa, considera-se inadimplemento culposa da obrigação
contratual motivando a rescisão unilateral referendada:
a) O atraso na execução do serviço ou execução irregular de forma injustificada pelo prazo superior à
25 (vinte e cinco) dias corridos, sendo considerada a soma dos retardamentos acarretados em
entregas separadas; e
b) A entrega do serviço maneira imprópria para o uso que condicionaram ou agravaram lesão corporal
ou dano à servidor público ou usuário de serviço deste ente público.
Parágrafo Terceiro - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observandose o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
Parágrafo Quarto - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não
cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação
referente a licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas neste
instrumento, sendo considerada causa para rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE o
atraso ou a entrega irregular de produtos por prazo superior à 25 (vinte e cinco) dias corridos, podendo
este prazo ser considerado de forma cumulativa caso existam atrasos/irregularidades em mais de uma
ordem de compra.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO – O
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CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RELAÇÃO JURÍDICA: O CONTRATADO
e CONTRATANTE ficam obrigados a dar cumprimento às determinações da
Legislação vigente.
Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de
pessoal para a execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos Ônus e obrigações em nenhuma
hipótese poderão ser transferidas para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO – A execução do presente
contrato será avaliada pelos órgãos competentes do CONTRATANTE, mediante procedimentos de
supervisão em direto local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições
estabelecidas neste contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação do
material fornecido, sendo designado como fiscal deste contrato o secretário da pasta ou pessoa
formalmente designada por esta autoridade.
Parágrafo único - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa nos
termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO - O presente contrato será publicado conforme
definido em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Este contrato obedecerá às
cláusulas do Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. /20_, os termos da Lei nº. 8.666/93, e nos casos
omissos a legislação civil vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ELEIÇÃO DO FORO - As partes contratantes elegem o Fórum da
Comarca de LENÇÓIS para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO - A relação jurídica aqui estabelecida é
fundamentada no processo de licitação Pregão Presencial n°. /20_, vinculando-se às PARTES às
todos os termos do instrumento convocatório desta licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DO CONTRATO – NÃO SE APLICA
A CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste instrumento para
PRESTAR GARANTIA CORRESPONDENTE À 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DESTE
CONTRATO, nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/1993. A inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 10 (dez)
dias corridos autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do Art. 78 da Lei n. 8.666,
de 1993.
Parágrafo Primeiro -Caso o valor da proposta da Contratada seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valora que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993
(considerando as propostas de preço iniciais firmadas pelos licitantes), será exigida, para a assinatura
do contrato, prestação de GARANTIA ADICIONAL, igual à diferença entre o menor valor calculado com
base no citado dispositivo legal e o valor final da proposta da Contratada.
Parágrafo Segundo -A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência contratual. A garantia
assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: prejuízos advindos do não
cumprimento do objeto do contrato; prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa
ou dolo durante a execução do contrato; multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior.
Parágrafo Terceiro -A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta
específica, com correção monetária. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros utilizados quando da contratação. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública,
estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
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liquidação e de
ccustódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária,
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do Artigo 827 do Código Civil. NO CASO DE
ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, OU PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA, A GARANTIA
DEVERÁ SER READEQUADA OU RENOVADA NAS MESMAS CONDIÇÕES.
Parágrafo Quarto -Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. A Contratante executará a garantia na forma
prevista na legislação que rege a matéria. Será considerada extinta a garantia: com a devolução da
apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a
título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; no prazo de 03 (três) meses após o término
da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o
prazo será ampliado, nos termos da comunicação.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias datilografadas
nos claros, todas de igual forma e teor, contratante e contratada, na presença de duas testemunhas a
tudo presentes.
Lençóis

de de 2022.

MUNICIPIO DE LENÇÓIS
Contratante
________________________
Contratada
Testemunhas:
1ª ___________________________________
CPF nº.

2ª _______________________________
CPF nº.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2022
Processo Administrativo n.º 059/2022

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de
empresa especializada para confecção e aquisição de uniformes
e outros, para atender às necessidades das diversas Secretarias
do Município de Lençóis – BA.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2022
O MUNICÍPIO DE LENÇÓIS/BA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, torna público aos interessados, através do Pregoeiro Oficial, devidamente designado por
meio do Decreto n°. 05/2021, torna público que estará reunida no dia 25 de março de 2022, às 10:00
horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Lençóis situada na Rua Nossa Senhora da Vitória 01, Centro,
na cidade de Lençóis/BA, para recebimento dos Envelopes de Habilitação e de Proposta de Preço das
licitantes interessadas e início do julgamento da licitação/modalidade PREGÃO e na forma PRESENCIAL
Nº 34/2021, que visa o Registro de preço para contratação de empresa especializada para confecção e
aquisição de uniformes e outros, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de
Lençóis – BA nos termos da Lei n° 10.520, da Lei nº 8.666 (aplicada de forma supletiva), da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto Federal nº 7.892/2013 regime de
execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tipo MENOR PREÇO, julgamento por
LOTE e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. HORÁRIO, DATA E LOCAL
PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
1.1. Até às 10:00 horas, do dia 25 de março de 2022, no endereço da sede desta Prefeitura
constante acima, serão recebidos os ENVELOPES N° 01, com a proposta de preço, e N° 02,
com os documentos de habilitação, além das DECLARAÇÕES complementares.
1.2. Às ...10:00 horas, do 25 de março de 2022, no setor de licitações e contratos localizado na
sede desta Prefeitura e no endereço relacionado acima terá início a sessão de julgamento,
prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo
a documentação de habilitação.
1.3.
Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1
PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA
PREGÃO PRESENCIAL Nº __-2022
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE Nº 2
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA
PREGÃO PRESENCIAL Nº __-2022
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

1.4.
Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo,
inclusive, encaminhá-los via CORREIOS ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas
e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá
EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XQIDNXFMJHQHUJBKAANYIQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2/53

Terça-feira
15 de Março de 2022
44 - Ano - Nº 4075

Lençóis

ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no
Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações
complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura
da sessão pública.
1.5.
Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, desde que já tenha
sido concluída a fase de credenciamento e aberto o primeiro dos envelopes, nenhum outro será
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos aos
documentos de habilitação ou proposta de preços apresentadas, salvo as exceções previstas neste
edital. Registra-se que a partir deste momento, NÃO caberá desistência da proposta, salvo se existir
justo motivo aceito pelo Pregoeiro.

2.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
2.1.
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante a SESSÃO DE JULGAMENTO nas
fases do procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por:
2.1.1.
Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no
caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores;
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
2.1.2.
Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar
instrumento de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em
nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de
identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social
ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações,
acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;
2.2.
Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante;
sendo obrigatória a apresentação dos documentos referidos acima fora dos envelopes citados no
item 2.1.2. deste Edital.
2.3.
O LICITANTE QUE NÃO ESTIVER REPRESENTADO pelo titular ou por
procurador/credenciado durante a sessão de julgamento ficará impedido de participar da fase de
lances, não sendo computada sua proposta para os fins da contagem prevista no artigo 4º, inciso
IX, da Lei nº 10.520; bem como ficará limitado de usufruir do direito de interpor recurso face à
impossibilidade de manifestação imediata de intenção, nos moldes do no artigo 4º, inciso XVIII, da
Lei nº 10.520.
2.4.
Registra-se que o ATO DE CREDENCIAMENTO será efetivado nas seguintes
oportunidades: a) sempre na abertura das sessões; e b) após a conclusão das etapas das fases de
lances/negociação direta e do julgamento dos documentos de habilitação. Excepcionalmente, o
Pregoeiro poderá permitir o credenciamento em outras oportunidades, sendo imprescindível a
exposição dos motivos.
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3. OBJETO
A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de preço
para contratação de empresa especializada para confecção e aquisição de uniformes e outros, para
atender as necessidades das diversas secretarias do município de Lençóis – BA, com VALOR
TOTAL estimado de R$ 347.225,84 (Trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e cinco
reais e oitenta quatro centavos). conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de
Referência anexo que é parte integrante deste Edital.
3.1.
A disputa da licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

4.

5.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas,
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Federal nº 7.892/2013, utilizado de forma subsidiária, e na minuta de Ata de Registro de Preço.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município para o EXERCÍCIO DE 2022:

6.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1.
Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.
6.2.

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:
6.2.1.
Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
6.2.2.
Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com
o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº
8.666, de 1993 e art. 7º da Lei 10.520/02; quanto à abrangência da penalidade prevista no
art. 7º da Lei n. 10.520/02, nos termos do entendimento do Tribunal de Contas da União “A
sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da Lei 10.520/2002 (Lei do
Pregão) produz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade aplicador da penalidade,
mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou estado ou município ou
Distrito Federal)” - vide Acórdãos 819/2017-Plenário, 2530/2015-Plenário, 1003/2015Plenário e 2081/2014-Plenário, dentre outros;
6.2.3.
Interessados declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública, conforme art. 87, IV, da Lei n° 8.666 - quanto à abrangência da penalidade imposta
nos termos do Informativo de Jurisprudência n° 414, 02 a 06 de novembro de 2009, do
Superior Tribunal de Justiça, e no Recurso Especial n° 520.533 - RJ (2003/0027264-6),
"Desponta o caráter genérico da referida sanção cujos efeitos irradiam por todas as esferas
de governo";
6.2.4.
Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.2.5.
Interessados que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de
dissolução ou liquidação;
6.2.6.

O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XQIDNXFMJHQHUJBKAANYIQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

4/53

Terça-feira
15 de Março de 2022
46 - Ano - Nº 4075

Lençóis

6.2.7.
Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
6.2.8.

Servidor ou dirigente deste (a) órgão ou entidade ou responsável pela licitação;

6.2.9.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

6.2.10.
Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º
da Lei nº 8.666, de 1993.
6.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no Artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI,
nos termos previstos da Lei Complementar nº 123.
7. DA PROPOSTA
7.1. A proposta, apresentada no envelope nº 1, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada
em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
7.1.1.

A razão social e CNPJ da empresa licitante;

7.1.2.
Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações
constantes no TERMO DE REFERÊNCIA e nos demais documentos anexos;
7.1.3.
O VALOR TOTAL DA PROPOSTA para cada item/lote que participar, em moeda
corrente nacional, em até duas casas decimais, expresso em numeral e por extenso,
conforme modelo de proposta constante do ANEXO;
7.1.4.
A(s) PLANILHA(S) com descriminações e quantitativos dos itens, valores
unitários e totais, conforme MODELO ANEXO;
7.1.4.1.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
7.1.4.2.
Todos os dados informados pelo licitante em sua PLANILHA deverão
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
7.1.4.3.
Erros no preenchimento da planilha NÃO constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissão, desde que não haja majoração dos preços unitários
propostos.
7.1.4.4.
Registra-se que na proposta deverá conter, também, os preços unitários
e totais por item, expressos em algarismos e por extenso, SEM PREVISÃO
INFLACIONÁRIA, CONSTANDO APENAS DE 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS.
7.1.4.5.
Em caso de DIVERGÊNCIA entre os valores unitários e totais, serão
considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso,
será considerado este último, devendo esta correção de erros formais (multiplicação,
soma ou outros) ser realizada de ofício pela Pregoeira e equipe de apoio.
7.1.4.6.
O PRAZO DE VALIDADE da proposta será de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua entrega.
7.1.4.7.
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do
licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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8. DA HABILITAÇÃO
8.1.
Considerando a ausência de sistema de cadastramento de empresas atualizado e
efetivo no âmbito deste Município, nos termos do Artigo 34 da Lei n° 8.666, os licitantes
interessados devem apresentar TODOS os documentos que atendam a todas as condições de
habilitação relacionadas abaixo.
8.2.
A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte
documentação no ENVELOPE N° 2:
8.2.1.

Habilitação jurídica
8.2.1.1.
No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis ou Certificado da Condição de Microempreendedor Individual
(CCMEI);
8.2.1.2.
Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatório de seus administradores;
8.2.1.3.
Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
8.2.1.4.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
8.2.1.5.
Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
8.2.1.6.
Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
8.2.1.7.
Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidação.

8.2.2.

Regularidade fiscal e trabalhista
8.2.2.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

8.2.2.2.
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.2.2.3.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) - exigência direcionada exclusivamente às pessoas jurídicas;
8.2.2.4.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
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;
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8.2.2.5.
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante;
8.2.2.6.
Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei;
8.2.2.7.
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.2.3.

Qualificação técnica

8.2.3.1.
Os CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a serem atendidos pelo
fornecedor serão:
8.2.3.1.1.
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de ATESTADO fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado.
8.2.4.

Qualificação econômico-financeira:

8.2.5. BALANÇO

PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, veda a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
8.2.5.1.1.
Considerando os termos da Lei Complementar nº 123/2006,
NÃO será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte
a apresentação do balanço patrimonial e demonstrativos contábeis na
participação de licitações exclusivas ou nas cotas reservadas;
8.2.5.1.2.
NÃO será exigido o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do Microempreendedor Individual, com fundamento no art.
68 da Lei Complementar nº 123 de 2006 que considera aquele
pequeno empresário, em conjunto com o disposto no § 2º do art.
1.179 do Código Civil que dispensa a elaboração dos citados
documentos.
8.2.5.2.
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OU
LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, conforme o caso, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade
previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua apresentação;
8.2.5.2.1.
Será admitida a apresentação de certidão positiva para a licitante
em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de seu
plano de recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno
vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive de
todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidas nesse
edital.
8.2.5.2.2.
O Município poderá requisitar diligências para que sejam trazidas
e atualizadas informações do Poder Judiciário quanto ao cumprimento do
plano de recuperação judicial deferido;
8.2.5.2.3.
No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá
comprovar adicionalmente:
- para o caso de empresas em recuperação judicial: cópia do ato de
nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica,
o nome do profissional responsável pela condução do processo, e ainda,
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declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador,
de que a adjudicatária está cumprindo o plano de recuperação judicial.
- para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: comprovação
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação
extrajudicial.
8.2.6.
Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, no envelope nº 2 os seguintes
documentos complementares:
8.2.6.1.
Declaração de que NÃO utiliza de mão de obra direta ou indireta de
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999; e de que INEXISTE
servidor ou dirigente DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS como proprietário,
empregado ou prestador de serviços da empresa licitante (Modelo ANEXO).
8.3.
Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
8.4.
Em vista do princípio do formalismo moderado aliado à finalidade precípua deste
processo de licitação de selecionar a proposta mais vantajosa, o Pregoeiro deverá, nos casos em
que for constatada a ausência ou irregularidade nos documentos de habilitação, recepcionar
documento que se encontre em posse do representante, possibilitar à este firmar de próprio punho
ou preencher modelos de declarações essenciais, desde que aquele possua poderes para tanto, e
realizar consulta na internet com o fim de verificar e obter documento disponibilizado de forma
gratuita e on-line.
8.5.
As condutas descritas no item anterior deverão ser tomadas de forma preliminar à
eventual decisão de inabilitação do licitante.

8.

DA SESSÃO DE JULGAMENTO
8.1.
No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes,
o Pregoeiro e equipe de apoio receberão, DE UMA SÓ VEZ, os documentos de credenciamento, os
Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES, e procederá à
abertura da licitação.
8.1.1.
Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas
somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados,
não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou
que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
8.1.2.
As DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES deverão ser entregues
separadamente dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes
documentos:
8.1.2.1.
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, conforme dispõe o Artigo 4º, inciso VII, da Lei n° 10.520, de
17 de julho de 2002, nos termos do modelo anexo.
8.1.2.1.1.
A ausência do documento mencionado no subitem
anterior implicará a DESCLASSIFICAÇÃO do licitante, nos termos
deste Edital.
8.1.2.2.
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE
FORMA INDEPENDENTE, conforme modelo anexo a este edital e com
fundamento na INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 02/2009, da Secretaria de
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Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão do Governo Federal, aplicada de forma subsidiária.
8.1.2.2.1.
A ausência do documento mencionado no subitem
anterior implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, nos termos
deste Edital.
8.1.2.3.
Novamente, em vista do dever de aplicação do princípio do
formalismo moderado aliada à finalidade precípua de seleção da proposta
mais vantajosa no presente processo de licitação, o Pregoeiro deverá,
preliminarmente à desclassificação citada nos itens 8.1.2.1.1. e 8.1.2.2.1.,
recepcionar dos representantes das licitantes devidamente credenciados estes
documentos e/ou possibilitar que aqueles representantes, caso possuam
poderes para tanto, elaborem de próprio punho ou preencham modelos
disponibilizados.
8.1.2.4.
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO da licitante como
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa
equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n. 123, de 2006.
8.1.2.4.1.
A apresentação da declaração mencionada no subitem
anterior é FACULTATIVA e deverá ser entregue tão-somente pelas
licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do
regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por
alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.
8.1.2.4.2.
A apresentação de declaração atestando a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa
equiparada, SEM que haja o devido enquadramento nessas categorias,
ensejará a APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEI E A
EXCLUSÃO DO REGIME DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. A
comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da
declaração.
8.2.
DEPOIS DE ULTRAPASSADO O HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES,
desde que já tenha sido concluída a fase de credenciamento e aberto o primeiro dos envelopes,
nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou
esclarecimentos relativos aos documentos de habilitação ou proposta de preços apresentadas,
salvo as exceções previstas neste edital. Registra-se que a partir deste momento, NÃO caberá
desistência da proposta, salvo se existir justo motivo aceito pelo Pregoeiro.
8.3.
Como condição PRÉVIA ao exame da proposta e da documentação de habilitação do
licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.3.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
8.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral
da
União
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);
8.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

de Improbidade
de
Justiça
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8.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro/Comissão irá analisar a penalidade imposta
podendo reputar o licitante inabilitado, por falta de condição de participação, caso haja extensão da
pena ao Município.
8.5.1. NÃO ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais
exigências previstas neste instrumento convocatório.
8.6.
A seguir, ultrapassada as etapas anteriores, serão identificados os licitantes aptos e
proceder-se-á à ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 - PROPOSTAS.
8.6.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelo Pregoeiro e equipe de apoio e
será facultada vista aos licitantes presentes para conferência e rubrica dos documentos.
8.6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.6.3. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital,
para efeito de julgamento da proposta.
8.6.4. O Pregoeiro relacionará todas as propostas em ordem crescente e em seguida,
classificará as de menor preço.
8.6.5. Para julgamento e classificação das propostas, na sessão pública, será adotado
o critério de MENOR PREÇO.
8.6.6. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação
do vencedor.
8.6.7. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três)
1
licitantes , oferecer novos lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços
oferecidos.
8.6.8. No caso de empate nos preços inicialmente propostos, serão admitidas às todas
as licitantes com idêntico valor a oferta de lances, independentemente do número de
licitantes.
8.6.9. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor; haverá sorteio em caso de
empate.
8.6.10. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores
a proposta de menor preço, considerando o valor de cada item/lote.
8.6.11. A variação mínima de valores entre os lances será definida pelo Pregoeiro.

1

Nos termos do item 2.3. deste Edital, a proposta do licitante que não estiver representado na sessão para oferta
de lances e para negociação direta não será computada para contagem prevista no artigo 4º, IX, da Lei nº 10.520.
Deste modo, o Pregoeiro deverá oportunizar que 3 (três) licitantes representados na sessão de julgamento possam
ofertar lances.
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8.6.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.6.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes deste Edital.
8.6.14. Após a fase de lances verbais será verificada a situação de empate ficto nos
termos do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme nota detalhada abaixo.
É assegurada a preferência de contratação de microempresas e empresas de pequeno
porte como critério de desempate.
Considera-se empate a situação em que a proposta apresentada por microempresa e
empresa de pequeno porte seja igual ou superior em até 10% (dez por cento) da
proposta da pessoa jurídica mais bem classificada que não esteja enquadrada nos
termos da Lei Complementar Federal nº 123 de 2006.
Para licitações na modalidade pregão, o intervalo previsto no § 1º deste artigo é de até
5% (cinco por cento).
É extensível o benefício aos consórcios e sociedades de propósito específico formados
exclusivamente por microempresas e/ou empresas de pequeno porte.
Na licitação na modalidade pregão, após o encerramento da fase de lances, antes da
classificação definitiva de preços, e nas demais modalidades, na classificação das
propostas, o pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação deverá:
I - verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou empresa de
pequeno porte, assim qualificada, hipótese em que será afastado o exercício do direito
de preferência, prosseguindo-se com as regras do certame;
II - verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa de pequeno
porte, se há preços ofertados por licitantes assim no intervalo registrado acima de 5%
(cinco por cento).
III - conceder, no caso de empate ficto, o prazo máximo de 5 (cinco) minutos, no pregão,
e o prazo máximo estabelecido no edital respectivo, nas demais modalidades de
licitação, para que a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, querendo, apresente proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, sob pena de preclusão.
O intervalo de empate é sempre entre as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor, mesmo que entre elas existam
preços ofertados por outras empresas.
Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresas e empresas de
pequeno porte e destas em relação à proposta de menor valor, deve o pregoeiro ou o
presidente da comissão de licitação efetuar sorteio, para fins de classificação preliminar
e possibilidade do exercício do benefício do empate ficto.
Após a realização do sorteio e classificação preliminar descrita acima, cada
microempresa ou empresa de pequeno porte terá a possibilidade de ofertar um único
preço inferior ao de menor valor.
No prazo concedido para desempate, se a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada não exercer o benefício de ofertar preço inferior àquele
considerado vencedor do certame, serão convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício
do mesmo direito, garantidos os mesmos prazos inicialmente concedidos.
Alcançado o preço final na nova proposta apresentada pela microempresa ou empresa
de pequeno porte, deverá o pregoeiro ou a comissão de licitação prosseguir mediante
análise de sua aceitabilidade, recusando proposta de preço excessivo ou
manifestamente inexequível, e promovendo, no pregão, a negociação.
Definido o preço final, prosseguir-se-á na licitação, observando-se os procedimentos
próprios de cada modalidade de licitação.

8.7.

SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
8.7.1.
edital;

NÃO estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste

8.7.2.
Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
8.7.3.
NÃO apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta,
conforme modelo anexo a este edital.
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8.7.4.
Apresentar PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do contrato.
8.7.5.
Contiver o preço total do LOTE/GRUPO ou de qualquer dos itens acima
do valor referencial máximo estabelecido neste edital, após a conclusão da fase de
lances/negociação direta.
8.7.5.1.
Neste momento, caso seja constatado que algum preço de item
que compõem o LOTE/GRUPO esteja acima do valor unitário referencial, será
realizada nova tentativa de negociação direta de forma específica; e, em caso
de insucesso, a proposta será DESCLASSIFICADA.
8.7.5.2.
Excepcionalmente, caso inexistam outras propostas válidas para
que seja verificada a aceitabilidade do preço e efetivada a negociação direta,
nos moldes do artigo 4º, inciso XVI, da Lei nº 10.520/2002, o Pregoeiro irá
analisar a conveniência, junto à autoridade requisitante, de ser efetivada a
desclassificação parcial da proposta na situação descrita no subitem anterior.
8.8.
Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) de menor preço, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s)
contendo os documentos de HABILITAÇÃO do(s) licitante(s) que a tiver(em) formulado, para
verificação do cumprimento dos requisitos de habilitação instituídos no Edital.
8.9.

Será considerado INABILITADO o licitante que:
8.9.1.
Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento
Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas
de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007.

8.10.
Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.10.1.
A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da
Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
8.11.
Caso o Pregoeiro julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar as
propostas ou os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em
que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos eventuais envelopes
fechados devem ser rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão,
permanecerão em poder desta, até que seja concluída o julgamento e transcorrido a fase recursal.
8.12.
CONSTATADO O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FIXADAS NO EDITAL, O
LICITANTE SERÁ DECLARADO HABILITADO E VENCEDOR.
8.13.
Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências de habilitação, o
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
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uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
8.14.
melhor.

O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço

8.15.
A proposta final do LICITANTE VENCEDOR, contendo as especificações detalhadas
do(s) objeto ofertado, deverá ser REFORMULADA(S) e apresentada(s) com preços atualizados de
forma individual em cada ITEM, no PRAZO assinalado pelo Pregoeiro; caso a licitante não
cumpra o prazo estipulado, a equipe de apoio procederá a redução PROPORCIONAL EM CADA
ITEM AO PERCENTAL AMORTIZADO NA FASE DE LANCES E DE NEGOCIAÇÃO DIRETA.
8.16.
Quando todos os licitantes forem desclassificados, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8
(oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificação.
8.17.
Transcorrido prazo para manifestação de intenção recursal ou decididos os recursos
interpostos, o Pregoeiro encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do
certame pela autoridade competente; podendo o Pregoeiro proceder a prévia adjudicação do objeto
licitado ao licitante vencedor caso NÃO haja interposição de recursos, situação esta que, em caso
positivo, somente poderá ser concretizada pela autoridade competente superior.
8.18.
A intimação das decisões e resultado final do julgamento do certame será feita mediante
publicação no Diário Oficial do Município de Lençóis/BA, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
8.19.
Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.

10.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
9.13. Após o encerramento da etapa competitiva, o Pregoeiro deverá conceder oportunidade aos
demais licitantes, não detentores da melhor proposta, para reduzirem o valor e igualar à
proposta do licitante mais bem classificado.
9.13.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9.14. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
9.15. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o mais bem colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas na legislação pertinente.
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1.
Após a declaração do(s) VENCEDOR(ES), qualquer licitante poderá manifestar
motivadamente e imediatamente a intenção de recorrer na sessão de julgamento. Em sequência
será concedido de forma AUTOMÁTICA o prazo de três dias úteis para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos no horário de expediente do setor de licitações.
9.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
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importará a decadência desse direito. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.3.
A interposição de recurso deverá os prazos e demais procedimentos do disposto no Art.
4º da Lei 10.520.
9.4.

Os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados.

9.5.
Os recursos deverão ser protocolados no endereço da Prefeitura Municipal, no setor da
Comissão
Permanente
de
Licitação
ou
por
meio
do
endereço
eletrônico
licitacaopmlencois@gmail.com, respeitando o término do horário de funcionamento do setor de
licitação e contratos, segunda-feira à quinta-feira até às 17:00 horas e na sexta-feira até às 13:00
horas.
9.6.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
10.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

11.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS
ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA CONVOCAÇÃO, PARA ASSINAR A ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
11.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante meio eletrônico, para que seja assinada no PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS
ÚTEIS, a contar da data de seu recebimento.
11.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
11.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os lotes constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.
11.5.
Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

12.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
12.1.
Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado será
convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 03 (TRÊS) dias úteis contados de
sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
12.2.
O prazo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses, eventualmente
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
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12.3.
Previamente à contratação, a Administração requisitará da empresa as certidões que
comprove a sua regularidade fiscal e trabalhista, cujos documentos serão anexados aos
autos do processo.
12.4.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da
data de seu recebimento.
12.5.
O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
12.6.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13.

DO REAJUSTE
13.1.
O valor do contrato será fixo, ressalvada o reajuste em sentido estrito dos valores
contratados, somente após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses a contar da data limite para
apresentação das propostas (início da sessão de julgamento), utilizando o percentual de variação
do índice IPCA, nos termos do Art. 40, XI, da Lei n° 8.666/1993; independente da manutenção das
condições efetivas da proposta em consonância com os ditames do artigo 37, XXI, da Constituição
Federal.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização, bem como os prazos
de entrega e ou correção estão previstos no TERMO DE REFERÊNCIA.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1.
anexos.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus

16. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
16.1.
As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de
1993.
17. DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante em PARCELAS MENSAIS após a
execução dos serviços realizados no final de cada mês, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento do objeto e quantitativo.
17.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores NÃO ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do Art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da
Lei nº 8.666, de 1993.
17.3.
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado
da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
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17.3.1.
Havendo ERRO na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
17.4.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor/comissão competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada.
17.5.
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
17.5.1.

Não entregou os produtos nas especificações e quantitativos requisitados;

17.5.2.
Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida; ou
17.5.3.
Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
17.6.
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência
e conta corrente indicados pela Contratada.
17.7.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária.
17.8.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.9.
Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.
17.10.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
17.11.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada
a ampla defesa.
17.12.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato.
17.13.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
17.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
17.14.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP, sendo:
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.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
365

18.

I= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
A CONTRATADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções
civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório:
18.2.
Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da
CONTRATADA, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves
ao município.
18.3.
Multa, de até 20% (vinte por cento) do valor contratado, no caso de descumprimento das
cláusulas do presente Edital ou do contrato dele proveniente;
18.4.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
18.5.
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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
18.6.
As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com a
do subitem 16.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
18.7.
O atraso injustificado sujeitará o proponente vencedor à multa de mora nos seguintes
percentuais, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital:
18.8.
O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos,
quantitativo insuficiente, etc.) de até 5 (cinco) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de
até 2% (dois por cento) do valor total do contrato;
18.9.
O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos,
quantitativo insuficiente, etc.) em período superior à 5 (cinco) dias e até 10 (dez) dias corridos
sujeitará à penalidade de multa de 2,01% (dois vírgula zero um por cento) até 4% (quatro por
cento) do valor total do contrato; e
18.10. O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos,
quantitativo insuficiente, etc.) em período superior à 10 (dez) dias corridos sujeitará à
penalidade de multa de 4,01% (quatro vírgula zero um por cento) do valor total do contrato,
sendo acrescido o percentual de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total do
contrato por cada dia de atraso superior ao 11º (décimo primeiro) dia corrido de atraso,
limitado ao percentual total de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
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18.11. Recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido ou der
causa ao seu cancelamento: multa de até 5% (cinco por cento) do valor global da proposta.
18.12. Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados no Diário Oficial do
Município.
18.13. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério do departamento Administrativo/Financeiro da PREFEITURA.
18.14. Caso o valor da multa seja superior ao eventual valor da garantia prestada, A
CONTRATADA responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
18.15. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender
do grau da infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração
Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
18.16. Será facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias da abertura de vistas.
18.17. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
19.

DA IMPUGNAÇÃO
19.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
19.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma presencial ou pelo e-mail
licitacaopmlencois@gmail.com, através de PETIÇÃO dirigida ou protocolada no endereço do
setor de licitações desta Prefeitura.
19.3.
Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
19.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
19.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública.
19.6.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
19.7.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado e serão
publicadas no Diário Oficial do Município de Lençóis/BA.
19.8.
A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço da Prefeitura
Municipal, no setor da Comissão Permanente de Licitações ou por meio do endereço eletrônico
licitacaopmlencois@gmail.com, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes,
respeitando o término do horário de funcionamento do setor de licitação e contratos, segunda-feira
à quinta-feira até às 17:00 horas e na sexta-feira até às 13:00 horas.

20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
20.2.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.3.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
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e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.4.
A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas.
20.5.
Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
20.6.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação da Comissão em sentido contrário.
20.7.
É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
20.8.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados/documentos solicitados.
20.9.
As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
20.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
20.12.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
20.13.
Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
20.14. O
Edital
está
disponibilizado
no
endereço
eletrônico
https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial e https://lencois.ba.gov.br/moradores/ no link,
Diário Oficial, no setor da Comissão Permanente de Licitações na sede da Prefeitura
Municipal, na íntegra, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, suspenso no
horário das 12:00 às 14:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos
os documentos de habilitação dos licitantes.
20.15.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Lençóis,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro.
20.16.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.16.1.

ANEXO I – Termo de Referência;

20.16.2.

ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços

20.16.3.

ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento

20.16.4.

ANEXO IV - Modelo de Declarações
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20.16.5.

ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços;

20.16.6.

ANEXO VI - Minuta de Termo de Contrato

Lençóis, 10 de março de 2022.

Katiuskariza Damasceno Teles
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022
Processo Administrativo n.º 059/2022

1. &1 1$,'61 presente Termo de Referência tem como objeto descrever a demanda para
Registro de preço para contratação de empresa especializada para confecção e aquisição de
uniformes e outros, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de
Lençóis – BA, conforme especificações contidas neste documento.
1.1. Em vista da natureza do objeto, da dificuldade de previsão da quantidade que será demandada,
da vantagem de não comprometer o orçamento com o contrato imediato do quantitativo total
estimado e da possibilidade de contratação/execução do objeto pelo prazo de até 12 (doze)
meses a contar da data da futura ata de registro de preço, extrapolando o exercício financeiro de
2021, recomenda-se a adoção de processo de contratação por meio do SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO.
1.2. Considerando as características do objeto a ser licitado, os itens foram agrupados em lotes, a fim
de buscar economia de escala e facilidade na gestão do contrato e nas entregas, visto que os
itens que compõe o mesmo lote são semelhantes e fornecidos em sua integralidade pelas
empresas do ramo comercial (inexistindo limitação de competitividade). Desta forma, a
Administração busca atrair mais interessados em participar, tendo em vista, que os itens de
forma isolada podem não atrair interessados face aos valores individuais serem ínfimos.
2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: A presente aquisição se faz necessário para
realização das atividades essenciais ao cumprimento das atividades administrativas realizadas por esta
Municipalidade, para manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiro dos setores. Bem
como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o
cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia. Visando suprir as demandas do
município para o ano de 2022/2023, está administração conforme as Leis, busca adquirir os materiais
necessário para o desenvolvimento das atividades dos servidores públicos. Por fim, registra que a
estimativa de consumo utilizada no planejamento desta demanda utilizou como parâmetro o histórico de
consumo dos últimos meses, bem como considerando a possibilidade de utilização da futura ata de
registro de preço pelo período de consumo de 12 (doze) meses, abarcando todos os órgãos da
Prefeitura Municipal de Lençóis, bem como todos os dos Fundos Municipais: Saúde, Educação
Assistência e Ação Social.
3 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADES ESTIMADAS:
LOTE 1 - VESTIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UNID.

QTD
UNIT.

1
2
3
4
5
6

Confecção e sublimação de camiseta tipo abadá em malha elanca, criação de
marca, cores diversas.
Confecção
e
sublimação
de
mochila,
modelo academia, com dois cordões, tecido tactel grosso, dois furos, pedido
parcial, criação do tema, cor a combinar.
Confecção e sublimação total em sacola de tactel no tamanho 30x25, com
cordão, tipo mochila
Confecção
e
sublimação
calça
de
malha
elanca, cor branca, com elástico , tamanho P, M, G e GG infantil, com
logomarca na frente
Confecção de Touca Para Cabelo em Tecido Oxford e Tecido 100% Poliéster,
com sublimação, 2 logomarcas.
Confecção de saia rodada em tecido chitão, com acabamento de elástico
tamanho P.M.G e GG
TOTAL LOTE 1

unid.

100

unid.

500

unid.

10

unid.

100

unid.

70

unid.

70
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30,43
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2.825,00
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216,80
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LOTE 2 - VESTIÁRIO DIVERSOS
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UNID.

VALOR

QTD
UNIT.

1

2

3

4

5

Camisa Polo Masculina (manga curta): Camisa polo, com dois
(02) botões e gola, bolso do lado esquerdo com bordado o
(brasão do município e secretaria correspondente), tecido sarja 2/1E, cor a
combinar
com
o
fornecedor
com marca d’água, 100% algodão, gramatura 190gr/m2. Disponíveis nos
tamanhos P, M, G, GG
Calça Jeans Masculina (tamanho 36 ao 48): Calça jeans 10oz
100% algodão masculina tradicional do tamanho 36 ao 48 na
cor a combinar com o fornecedor , lavada e amaciada industrialmente, com
fechamento através de um (01) botão e caseado, dois (02)
bolsos frontais internos com forro 100% algodão listrado fino
e dois (02) dorsais externos,
Calça Jeans Feminina: Calça jeans 10oz 98% algodão e 2%
elastano,
com
cos
intermediário,
feminina
tradicional
do
tamanho 36 ao 48 na cor a combinar com o fornecedor , lavada e amaciada
industrialmente, com fechamento através de um (01) botão e caseado, dois
(02)
bolsos
frontais
internos
com
forro
100%
algodão e dois (02) dorsais externos,
Camiseta
De
Malha
Masculina,
Manga
Curta
Em
Malha
Penteada
100% Algodão,
Fio
30.1 Com
Gola Tipo
Redonda
Reforçada
Por
Ribana,
Ombros
Com
Interlock
Com Pesponto De Uma (01) Agulha. Estampas Coloridas De Campanhas Do
Município Na Frente e Nas Costas, Com Logo Da Prefeitura Na Frente/Costas
e
na
Manga.
Disponíveis
Nos Tamanhos P, M, G E GG.
Camiseta
De
Malha
Masculina,
Manga
Longa
Em
Malha Penteada 100% Algodão, Fio 30.1 Com Gola E Punho
Tipo
Redonda
Reforçada
Por
Ribana,
Ombros
Com
Interlock
Com
Pesponto
De
Uma
(01)
Agulha.
Estampas
Coloridas
De
Campanhas
Do
Município
Na
Frente E Costas, Com Logo Da Prefeitura Na Frente/ Costa e Na Manga.
Disponíveis nos Tamanhos P, M, G E GG
TOTAL LOTE 2

Unid.

150

Unid.

80

Unid.

40

Unid.

300

Unid.

100

TOTAL

6.025,50

40,17

6.728,80

84,11

3.364,40

84,11

7.335,00

24,45

2.759,00

27,59

26.212,70

LOTE 3 - VESTIÁRIO GUARDA/AGENTE MUNICIPAL
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UNID.

VALOR

QTD
UNIT.

1

2
3

4

5

Camisa Uv Manga Longa Na Cor A Combinar: Tecido Gelado Composto De
90% Poliamida E 10% Elastano. Proteção Solar Mínima, Fator Uv50. .
Mangas Longas, Com Brasão De Agente De Trânsito No Lado Direito E Logo
Do Município No Lado Esquerdo. Tamanhos De Acordo Com As
Necessidades Do Município
Camisa Operacional em Rip Stop cor a combinar com o fornecedor
Calça Social - Calça Em Tactel, Elástico E Cordão, Dois Bolsos Frente E Dois
Bolsos Costas, Na Cor A Definir Com O Fornecedor.
Colete Segurança - Colete Sinalização Refletivo Tipo X, Confeccionado Em
Pvc Fluorescente Laranja, Com Aplicação De Faixa Refletiva, Com Ajuste
Lateral Através De Velcro E Acabamento Total Em Viés, Confeccionado Em
Material Impermeável. Tamanho Único.
Cinto Vestuário Material: 100% Poliéster; Fita Em Dupla Camada; Fivela Em
Polímero Ou Nylon; Tamanho 120 Cm. Largura Do Cinto: Entre 4,5Cm E
5,5Cm.

TOTAL

UND.

60

92,65

5.559,00

UND.

20

163,50

3.270,00

UND.

30

41,42

1.242,60

UND.

20

98,10

1.962,00

UND.

20

70,85

1.417,00

TOTAL LOTE 3

13.450,60

LOTE 4 -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E EDEMIAS
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UNID.

VALOR

QTD
UNIT.
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1

2

3

4

5

6

7

Lençóis

Coletes em brim, cor amarelo, com símbolos e detalhes (conforme padrão do
ministério da saúde). Cor amarela/Verde Militar. Manual com modelos em
anexo. COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO. M/G/GG
Bermuda cargo unissex, confeccionada em tecido sarja, com design moderno.
Detalhes: Composta por 6 bolsos: Dois Bolsos Laterais Abertos, Dois Bolsos,
Perna Cargo com Lapela, Dois Bolsos Traseiro Embutido com Lapela,
Braguilha com zíper e colchete de pressão com acabamento niquelado, Costura
reforçada com pesponto duplo. 40/42/44/50
Calça unissex, confeccionada em tecido sarja, com 6 bolsos e exclusiva
proteção nos joelhos para maior proteção e durabilidade da peço. Bordado na
lapela, 02 bolsos faca frontal,02 bolsos laterais com lapela e fechamento em
velcro,02 bolsos traseiros embutidos com lapela e fechamento em velcro,
fechamento frontal através de botão com caseado e zíper, Cinco presilhas com
2 cm de largura e 5 cm de altura cada (medidas aproximadas). COR VERDE.
40/42/44/50
Camisetas cor VERDE, malha piquet 100% algodão, tipo pólo com gola
reforçada, manga curta com punho, cor verde, com abertura frontal e três
botões, constando em ambas as mangas a logomarca do município
(BORDADO) e no bolso frontal a logomarca da saúde da família (bordado) e
abaixo do slogan o nome AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. M/G/GG
Camisetas cor VERDE, manga comprida 100% poliéster com viscose, com gola
em “v” reforçada, manga comprida com punho, cor verde constando em ambas
as mangas a logomarca do município (BORDADO) e na frente parte superior
direita a logomarca saúde da família e abaixo da logo o nome AGENTE DE
COMBATE AS ENDEMIAS (E BORDADO). M/G/GG
Camisetas Manga curta composição 100% algodão, malha penteada 30.1, cor
branca, gola tipo “careca”, costuras reforçadas na gola e emendas. Todas as
costuras Fundação do ABC – Rede Assistencial da Supervisão Técnica de
Saúde pág. 14 deverão ser feitas com linha sintética de alta resistência e de cor
similar ao tecido. Costuras da gola duplas e internas, com sobreposição de
acabamento.
Coletes de identificação – ACS contra COVID-19; Colete - sem gola em brim ou
sarja 3/1 profissional (100% algodão), com 2 bolsos cargo com lapela na parte
inferior e 2 bolsos chapados com lapela no peito, com ziper frontal sintético de
alta resistência e abertura total, na mesma cor do colete. O colete deverá ser na
cor azul royal, todas as peças devem ter a mesma cor de tecido. O acabamento
deverá ser com costuras duplas reforçadas em linha de nylon da mesma cor do
tecido, não deverá encolher ficar retorcido ou desbotar após sucessivas
lavagens. As costuras devem ser planas para evitar enrugamentos no decorrer
do uso e lavagens, devem ser contínuas e sem desvios. Quanto à visibilidade,
deverá ter Faixas Refletivas com durabilidade à lavagem nas cores combinadas
amarelo limão – prata – amarelo limão com 50mm de largura. Deve apresentar
performance de acordo com a ABNT NBR 15292/2013 de com refletividade
inicial de 500 cd.lux.m² e durabilidade de 50 lavagens. Tamanhos
PP/P/M/G/GG/G1/G2/G3
e
tamanhos
especiais
caso
necessário.
APRESENTAR AMOSTRA.
TOTAL LOTE 4

Unid.

26

98,10

2.550,60

Unid.

50

130,80

6.540,00

Unid.

50

158,05

7.902,50

Unid.

26

41,42

1.076,92

Unid.

26

25,07

651,82

Unid.

60

25,07

1.504,20

Unid.

30

103,55

3.106,50

23.332,54

LOTE 05 CALCADOS
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UNID.

VALOR

QTD
UNIT.

1

2

Coturno - Coturno de alta performance, para uso em operações especiais.
Obrigatório na cor preta, de cano longo. Cabedal em couro legítimo; lona
reforçada preta no cano; fechamento em Cadarço e zíper na lateral para
Unid.
facilitar o calçar; Aba com protegendo o zíper; solado emborrachado colado e
costurado nas laterais; biqueira termoplástica; resistente a água. Tamanhos de
acordo com as necessidades do órgão.
Bota de Segurança para uso ocupacional com fechamento por atacador,
confeccionada em vaqueta nobuck, língua-fole e colarinho em camurça
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec
Unid.
dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, ilhoses de
gancho, biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado injeção
direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. 40 /41/42/43

TOTAL

10

201,65

2016,5

12

185,30

2.223,60

TOTAL LOTE 5
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LOTE 06 MOCHILA E CAPA
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UNID.

VALOR

QTD
UNIT.

1

2

3

Mochila em tecido de lona n°10, na COR AMARELA. Dimensões de 64 cm de
altura com a aba aberta, 31cm com aba fechada, 20cm de fundo, com foles
laterais, 04 divisões internas, costuras com reforço - aba do tecido voltada
para o interior da costura, sem apresentar continuidade, planas para evitar
enrugamento, debruadas com cadarço em polipropileno e de cantos
arredondados. Aba de fechamento: formada por prolongamento da parte
superior com dobras em cadarço polipropileno, largura de 50mm. Bolso
interno sem lapela, com altura de 44 cm e 25mm de fundo, localizado na aba
Unid.
superior da bolsa, sob a aba de fechamento. Alça da bolsa com cadarço em
polipropileno e regulagem através dos passadores em ferro cromado
(resistente e para evitar corte da alça) e fixado a bolsa com costuras em 'x',
com ombreiras em nylon preto. Compostas ainda de 04 divisórias e duas
bolsas sanfonadas em cada lateral para comportar dosadores. Bolsa com
visor para identificação do agente de campo na parte frontal e com logomarca
da
prefeitura
e
do
ministério
da
saúde
conforme.
Modelo abaixo, cor AMARELA. COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO.
Bolsa do Agente confeccionada em lona na cor azul, ou na sua escolha, nas
seguintes medidas: 31x37x20 cm (A x l x f); Composta de 02 divisórias
internas; costura com reforço (com acabamento em viés de polipropileno)
debruado com cadarço de polipropileno, cantos arredondados, 01 bolso frontal
sanfonado. Abas de fechamento: formada por prolongamento da parte Unid.
superior, com bordas em cadarço de polipropileno, fechamento através de
fecho de nylon na cor preta, cadarço de polipropileno largura 35 mm, com
personalização. Alça da bolsa em cadarço de polipropileno, regulagem
através de passadores de nylon e fixada à bolsa com costura em X, com
ombreiras em nylon, personalizadas conforme arte.
Capa para tablete capa frontal dobra e permite apoio na horizontal, ideal para
assistir vídeos. Recortes adequados para acesso TODAS as funções do
Unid.
aparelho, sem ter que retirá-lo de dentro da Case. Fecho interno magnético
oferece uma forma fácil e ágil de abrir e fechar.
TOTAL LOTE 6

TOTAL

15

109,00

1.635,00

30

109,00

3.270,00

30

70,85

2.125,50
7.030,50

LOTE 07 - BONÉ
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UNID.

VALOR

QTD
UNIT.

1

2

3

4

Boné com proteção lateral BONE, com protecao da cabeca, pescoço e face
contra raios solares uvb e uva produzido em tecido 100% poliester com
absorcao de suor, aba plastica de 5,5cm frontal, protecao traseira estendida
de pescoco em tecido de altura de 20cm, 2 botoes de pressao paralelos em Unid.
niquel para acoplar protetor facial, em tela de nylon meshtec preta de 6pl de
altura injetada e antidistorcao visual e regulagem plástica para diferentes
tamanhos de cabeça com 12 pontos.
Boné com protetor, cor verde, com fechamento de controle na parte traseira
contendo slogan do município (BORDADO) e símbolos padrão do ministério Unid.
da saúde.
Boné - Boné, Material Corpo: Brim, Material Regulador Abertura: Tecido Com
Fivela , Fecho Metálico, Modelo: Americano, Características Adicionais: UND.
Bordado, Conforme Modelo Do Órgão, Cor A Combinar Com O Fornecedor
Boné - Boné, Material Corpo Tecido Tectel, Material Aba Tecido Tectel,
Materialregulador Abertura Plástico, Modelo Com Aba, Cor Azul Marinho,
UND.
Característicasadicionais Logotipo Bordado Com 6 Cores, Tamanho Sob
Medida
TOTAL LOTE 7

TOTAL

30

34,88

1.046,40

25

30,52

763,00

10

38,15

381,50

150

19,62

2.943,00
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LOTE 08 - UNIFORME ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº

1

2

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UND

CONJUNTO MASCULINO - UNIFORME EDUCAÇÃO INFANTIL:
O conjunto compreende: 01 bermuda, confeccionada em malha Helanca
colegial de composição 100% Poliamida, com gramatura de 260g/m²,
(tolerância de +/- 5%), cor verde bandeira, cintura em elástico com cordão, com
cinco costuras. Friso vertical nas laterais, medindo 1,5cm, na cor branca, na
mesma malha da peça. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal,
aplicada através de silkscreen na parte inferior direita da perna direita,
conforme layout anexo. 01 Camisa confeccionada em malha de composição
CO/PES/CV - 48% Algodão, 34% Poliéster e 18% Viscose, (tolerância de +/3%), com gramatura de 160g/m², (tolerância de +/- 5%), na cor branca, mangas
raglan na cor verde bandeira, gola V, punho e gola confeccionados em Ribana
65% Poliéster, 33% Viscose e 2% Elastano, (tolerância de +/- 3%), com
gramatura de 260g/m², (tolerância de +/- 5%), medindo 02cm, na cor verde
CONJ
bandeira. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal, aplicada
através de silkscreen na parte frontal direita (altura do peito), e logomarca da
Secretaria Municipal de Educação na costa da camisa, conforme layout anexo.
Tamanhos 02, 04 e 06 anos. Na parte interna da peça, deverá ser costurada
uma etiqueta resinada, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos
indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social,
CNPJ, composição do tecido, símbolos / instruções de lavagem e tamanho. As
etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico
Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela
Resolução Nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. O produto deve estar
limpo e íntegro, isento de qualquer defeito que comprometa sua apresentação.
Todas as peças deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes.
Apresentar laudo técnico conforme tabela abaixo.
CONJUNTO
FEMININO
UNIFORME
EDUCAÇÃO
INFANTIL:
O conjunto compreende: 01 Short-Saia, confeccionada em malha Helanca
colegial de composição 100% Poliamida, com gramatura de 260g/m²,
(tolerância de +/- 5%), cor verde bandeira, cintura em elástico sem cordão, com
cinco costuras. Friso vertical nas laterais, medindo 1,5cm, na cor branca, na
mesma malha da peça. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal,
aplicada através de silkscreen na parte inferior direita da aba da saia, conforme
layout anexo. 01 Camisa confeccionada em malha de composição CO/PES/CV
- 48% Algodão, 34% Poliéster e 18% Viscose, (tolerância de +/- 3%), com
gramatura de 160g/m², (tolerância de +/- 5%), na cor branca, mangas raglan na
cor verde bandeira, gola V, punho e gola confeccionados em Ribana 65%
Poliéster, 33% Viscose e 2% Elastano, (tolerância de +/- 3%), com gramatura
de 260g/m², (tolerância de +/- 5%), medindo 02cm, na cor verde bandeira. Com
CONJ
aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal, aplicada através de silkscreen
na parte frontal direita (altura do peito), e logomarca da Secretaria Municipal de
Educação na costa da camisa, conforme layout anexo. Tamanhos 02, 04 e 06
anos. Na parte interna da peça, deverá ser costurada uma etiqueta resinada,
na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta,
devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido,
símbolos / instruções de lavagem e tamanho. As etiquetas devem cumprir as
obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de
Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução Nº 02 do CONMETRO, de 6
de maio de 2008. O produto deve estar limpo e íntegro, isento de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação. Todas as peças deverão ser
embaladas em sacos plásticos transparentes. Apresentar laudo técnico
conforme tabela abaixo.

VALOR
UNIT.

QTD

350

48,05

400

48,05

TOTAL LOTE 8
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LOTE 09 - UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Nº

1

2

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UND

CONJUNTO MASCULINO - UNIFORME ENSINO FUNDAMENTAL:
O conjunto compreende: 01 bermuda, confeccionada em malha Helanca
colegial de composição 100% Poliamida, com gramatura de 260g/m²,
(tolerância de +/- 5%), cor verde bandeira, cintura em elástico com cordão, com
cinco costuras. Friso vertical nas laterais, medindo 1,5cm, na cor branca, na
mesma malha da peça. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal,
aplicada através de silkscreen na parte inferior direita da perna direita,
conforme layout anexo. 01 Camisa confeccionada em malha de composição
CO/PES/CV - 48% Algodão, 34% Poliéster e 18% Viscose, (tolerância de +/3%), com gramatura de 160g/m², (tolerância de +/- 5%), na cor branca, mangas
raglan na cor verde bandeira, gola V, punho e gola confeccionados em Ribana
65% Poliéster, 33% Viscose e 2% Elastano, (tolerância de +/- 3%), com
gramatura de 260g/m², (tolerância de +/- 5%), medindo 02cm, na cor verde
CONJ
bandeira. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal, aplicada
através de silkscreen na parte frontal direita (altura do peito), e logomarca da
Secretaria Municipal de Educação na costa da camisa, conforme layout anexo.
Tamanhos 08, 10 e 12 anos. Na parte interna da peça, deverá ser costurada
uma etiqueta resinada, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos
indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social,
CNPJ, composição do tecido, símbolos / instruções de lavagem e tamanho. As
etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico
Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela
Resolução Nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. O produto deve estar
limpo e íntegro, isento de qualquer defeito que comprometa sua apresentação.
Todas as peças deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes.
Apresentar laudo técnico conforme tabela abaixo.
CONJUNTO
FEMININO
UNIFORME
ENSINO
FUNDAMENTAL:
O conjunto compreende: 01 Short-Saia, confeccionada em malha Helanca
colegial de composição 100% Poliamida, com gramatura de 260g/m²,
(tolerância de +/- 5%), cor verde bandeira, cintura em elástico sem cordão, com
cinco costuras. Friso vertical nas laterais, medindo 1,5cm, na cor branca, na
mesma malha da peça. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal,
aplicada através de silkscreen na parte inferior direita da aba da saia, conforme
layout anexo. 01 Camisa confeccionada em malha de composição CO/PES/CV
- 48% Algodão, 34% Poliéster e 18% Viscose, (tolerância de +/- 3%), com
gramatura de 160g/m², (tolerância de +/- 5%), na cor branca, mangas raglan na
cor verde bandeira, gola V, punho e gola confeccionados em Ribana 65%
Poliéster, 33% Viscose e 2% Elastano, (tolerância de +/- 3%), com gramatura
de 260g/m², (tolerância de +/- 5%), medindo 02cm, na cor verde bandeira. Com
CONJ
aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal, aplicada através de silkscreen
na parte frontal direita (altura do peito), e logomarca da Secretaria Municipal de
Educação na costa da camisa, conforme layout anexo. Tamanhos 08, 10 e 12
anos. Na parte interna da peça, deverá ser costurada uma etiqueta resinada,
na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta,
devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido,
símbolos / instruções de lavagem e tamanho. As etiquetas devem cumprir as
obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de
Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução Nº 02 do CONMETRO, de 6
de maio de 2008. O produto deve estar limpo e íntegro, isento de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação. Todas as peças deverão ser
embaladas em sacos plásticos transparentes. Apresentar laudo técnico
conforme tabela abaixo.

VALOR
UNIT.

QTD

1000

48,05

1200

48,05
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LOTE 10 - UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E EJA
Nº

5

DESCRIÇÃO/PRODUTO
CAMISA - UNIFORME ENSINO FUNDAMENTAL E EJA:
Camisa confeccionada em malha de composição CO/PES/CV - 48% Algodão,
34% Poliéster e 18% Viscose, (tolerância de +/- 3%), com gramatura de
160g/m², (tolerância de +/- 5%), na cor branca, mangas raglan na cor verde
bandeira, gola V, punho e gola confeccionados em Ribana 65% Poliéster, 33%
Viscose e 2% Elastano, (tolerância de +/- 3%), com gramatura de 260g/m²,
(tolerância de +/- 5%), medindo 02cm, na cor verde bandeira. Com aplicação
de logomarca da Prefeitura Municipal, aplicada através de silkscreen na parte
frontal direita (altura do peito), e logomarca da Secretaria Municipal de
Educação na costa da camisa, conforme layout anexo. Tamanhos 14, 16, P, M,
G, GG e EXG. Na parte interna da peça, deverá ser costurada uma etiqueta
resinada, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor
preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do
tecido, símbolos / instruções de lavagem e tamanho. As etiquetas devem
cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre
Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução Nº 02 do
CONMETRO, de 6 de maio de 2008. O produto deve estar limpo e íntegro,
isento de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. Todas as peças
deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes. Apresentar laudo
técnico conforme tabela abaixo.
TOTAL LOTE 10

UND

QTD

unid.

2500

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

68.200,00

27,28

68.200,00

LOTE 11 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO
Nº

6

DESCRIÇÃO/PRODUTO
MÁSCARA DE PROTEÇÃO:
Máscara de proteção facial, contendo 02 forros. Parte externa confeccionada
em malha de composição CO/PES/CV - 48% Algodão, 34% Poliéster e 18%
Viscose, (tolerância de +/- 3%), com gramatura de 160g/m², (tolerância de +/5%), cor branca. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal, aplicada
através de silkscreen no lado esquerdo, e logomarca da Secretaria Municipal
de Educação no lado direito, conforme layout anexo. Parte interna
confeccionada em malha de composição 100% Algodão, com gramatura de
160g/m², (tolerância de +/- 5%), cor branca. Com elástico nas laterais para
fixação no rosto. Tamanhos a definir. O produto deve estar limpo e íntegro,
isento de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. Todas as peças
deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes. Apresentar laudo
técnico conforme tabela abaixo.
TOTAL LOTE 11

UND

QTD

unid.

5450

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

29.048,50

5,33

29.048,50

TOTAL

238.996,00

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 347.225,84 (Trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte
e cinco reais e oitenta quatro centavos).
4

CLASSIFICAÇÃO DAS AQUISIÇÕES:
4.1. A teor do descrito no Parágrafo Único, do Artigo 1° da Lei n° 10.520, o objeto descrito acima
se enquadra como bens/serviços de natureza comum em vista da possibilidade de definição
objetiva dos padrões de desempenho e de qualidade, conforme prática usual no mercado.
4.2.
A aquisição dos bens não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada
e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
5 - FORMA EXECUÇÃO DO OBJETO, DOS PRAZOS PARA ENTREGA E DE VIGÊNCIA:
a. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
i. PARCELADAMENTE e impreterivelmente, no prazo de até 15 (QUINZE) DIAS
ÚTEIS, contados do recebimento da ordem de fornecimento;
ii. Inexiste quantitativo mínimo para ser requisitado o fornecimento,
essencialmente considerando a necessidade/demanda que sofre variações
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conforme a demanda do serviço público especializado e diante do sistema de
registro de preço adotado.
b. A execução do objeto ora licitado será de responsabilidade da empresa contratada,
devendo ser incluídos todos os eventuais custos indiretos, tais como transporte, carga e
descarga dos produtos e transporte/alimentação de prepostos;
c. Substituir NO PRAZO estipulados pelo fiscal (regra geral no prazo de até 05 dias) do
contrato os serviços com defeito/irregularidade que não estiverem em condições de uso,
sem qualquer ônus para o Município.
6

7.

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO OBJETO:
6.1. Os materiais deverão ser entregue com base nos parâmetros mínimos estabelecidos neste
termo, sendo a qualidade avaliada pelo setor técnico utilizando conhecimentos técnicos e a
prática usual no mercado.
6.2.
A empresa contratada deverá ser obrigada a entregar os materiais, conforme
especificação acima e nos termos da ordem de serviço emitida;
6.3.
Os materiais, objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do
fornecimento a partir da data de assinatura da futura ata de registro de preço;
6.4.
Entregar os produtos de qualidade, que atendam às necessidades da contratante;
6.5.
Cumprir e fazer cumprir as normas de aquisição e as cláusulas contratuais;
6.6.
Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e horário, aos
equipamentos, bem como aos registros e documentos de natureza contábil, trabalhista, social e
tributária;
6.7.
Zelar pelas condições plenas de segurança, na forma prescrita pelas normais legais
técnicas específicas;
6.8.
Indicar preposto e responsável técnico, aceito pela Administração, para representá-los
fornecimento dos bens, nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.666;
6.9.
Responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados ao Município ou a terceiro,
comprometendo-se a acatar as Leis e Regulamentos, quer existentes, quer futuros;
6.10.
Observar todas as normas gerais técnicas; arcar com todas as despesas, diretas ou
indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus à
CONTRATANTE.
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
7.1.
As empresas licitantes devem declarar que possuem o pleno conhecimento das
condições necessárias para a entrega dos bens;
7.2.
Está apta para licitar e contratar com a administração pública;
7.3.
Não ter sido declarado inidôneo;
7.4.
Habilitação jurídica;
7.5.
Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Artigo 29 da Lei
n° 8.666;
7.6.
Comprovação de regularidade econômico-financeira:
7.6.1.
BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, veda a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta;
7.6.1.1.
Considerando os termos da Lei Complementar nº 123/2006, NÃO será
exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação do
balanço patrimonial e demonstrativos contábeis na participação de licitações
exclusivas ou nas cotas reservadas; sendo exigida a apresentação caso estas
participem dos grupos/lotes de participação ampla.
7.6.1.2.
NÃO será exigido o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
Microempreendedor Individual, com fundamento no art. 68 da Lei Complementar nº
123 de 2006 que considera aquele pequeno empresário, em conjunto com o disposto
no § 2º do art. 1.179 do Código Civil que dispensa a elaboração dos citados
documentos.
7.6.2.
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OU
LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, conforme o caso, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade
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previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua apresentação; e
Comprovação de qualificação técnica:
7.7.1.1.1.
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de ATESTADO fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado.
7.7.1.1.1.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no
mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado
para ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a
apresentação do contrato.
8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E
PAGAMENTO:

8.1 As comunicações entre as empresas licitadas/contratadas e está Prefeitura serão
preferencialmente eletrônicas (e-mail) e de forma suplementar através de forma postal e, em
caso de impossibilidade, através de publicações no Diário Oficial deste Município.
8.2 Os pagamentos serão realizados após recebimento dos materiais/bens, acompanhado da nota
fiscal e do boletim de medição ou termo de recebimento provisório devidamente assinado pelo
setor competente, no prazo de até 30 (trinta) dias após o cumprimento destas formalidades.
8.3
Se houver a constatação de algum vício oculto no objeto ou de um vício aparente dentro
do prazo de garantia mínima de 90 (noventa) dias após o recebimento definitivo, a contratada será
notificada para sanear os defeitos no prazo fixado pelo fiscal do contrato; em caso de
descumprimento do prazo ficará sujeira as sanções previas neste termo e à multa de até 20%
(vinte por cento) do valor total contrato, independente da obrigação de glosar o eventual valor
percebido pelo objeto.
9

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
9.1
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2
Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
9.3
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
entrega do objeto, fixando prazo para a sua correção;
9.4
Pagar à Contratada o valor resultante da entrega dos bens, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, no que couber, em conformidade com os ditames legais.

10

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
10.1
Entrega o objeto conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade
e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
10.2
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.3
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.4
Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
10.5
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a entrega do objeto;
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10.6
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
10.7
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;
10.8
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertandoos a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
10.9
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega
do objeto;
10.10
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;
10.11
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.12
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
10.13
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
11

DA SUBCONTRATAÇÃO:
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

12
ALTERAÇÃO SUBJETIVA:
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
13

O CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:
13.1
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da entrega do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Artigos 67 e 73 da Lei nº
8.666, de 1993.
13.2
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da entrega do objeto e do contrato.
13.3
A verificação da adequação da entrega do objeto deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
13.4
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle.
13.5
A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
instrumento para aferição da qualidade dos produtos entregues, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:
13.5.1
Deixar de entregar, ou não entregar os bens com qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou
13.5.2
Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
13.6
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível
de qualidade dos produtos para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
13.7
O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade dos produtos do
objeto entregue.
13.8
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade dos produtos entregues.
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13.9
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.
13.10
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da entrega do objeto em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
13.11
O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade dos produtos entregues.
13.12
O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na entrega do objeto, deverá comunicar à autoridade responsável para
que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
13.13
A conformidade dos produtos a serem entregues deverá ser verificada juntamente com
o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.14
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.15
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
14

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO:
14.1
Os materiais/bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação
de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
14.2
Os materiais/bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.
14.3
Os materiais/bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto entregue, com
a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
14.4
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
14.5
O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da entregue do objeto, será
realizado pelo gestor do contrato.
14.6
O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela
fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito,
as respectivas correções.
14.7
O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
produtos entregues, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalização com base em instrumento de medição de resultado.
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14.8
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
15

PERIODO DE VIGÊNCIA:
15.1 O objeto ora definido poderá ser contratado/executado dentro da vigência de até 12 (doze)
meses.

16

DAS SANÇÕES:
16.1
A CONTRATADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e
criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
16.1.1
Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da
CONTRATADA, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves
ao município.
16.1.2
Multa, de até 20% (vinte por cento) do valor contratado, no caso de
descumprimento das cláusulas do presente Edital ou do contrato dele proveniente;
16.1.3
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
16.1.4
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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
16.2
As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com a
do subitem 16.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
16.3
O atraso injustificado sujeitará o proponente vencedor à multa de mora nos seguintes
percentuais, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital:
16.3.1
O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos,
quantitativo insuficiente, etc.) de até 5 (cinco) dias corridos sujeitará à penalidade de multa
de até 2% (dois por cento) do valor total do contrato;
16.3.2
O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos,
quantitativo insuficiente, etc.) em período superior à 5 (cinco) dias e até 10 (dez) dias
corridos sujeitará à penalidade de multa de 2,01% (dois vírgula zero um por cento) até 4%
(quatro por cento) do valor total do contrato; e
16.3.3
O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos,
quantitativo insuficiente, etc.) em período superior à 10 (dez) dias corridos sujeitará à
penalidade de multa de 4,01% (quatro vírgula zero um por cento) do valor total do contrato,
sendo acrescido o percentual de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total do
contrato por cada dia de atraso superior ao 11º (décimo primeiro) dia corrido de atraso,
limitado ao percentual total de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
16.4 Recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido ou der
causa ao seu cancelamento: multa de até 5% (cinco por cento) do valor global da proposta.
16.5 Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados no Diário Oficial do
Município.
16.6 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco)
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a
critério do departamento Administrativo/Financeiro da PREFEITURA.
16.7 Caso o valor da multa seja superior ao eventual valor da garantia prestada, A CONTRATADA
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
16.8 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do
grau da infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
16.9 Será facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
da abertura de vistas.
16.10
Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
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17

VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O custo estimado da contratação será de R$ 347.225,84 (Trezentos e quarenta e sete mil,
duzentos e vinte e cinco reais e oitenta quatro centavos). Os recursos financeiros para
pagamento da despesa decorrente do objeto do contrato ficarão por indicação do setor contábil,
no momento da contratação.

18

OUTRAS PRESCRIÇÕES:
18.1 Além das especificações acima deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas
condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado:
18.2 Não será aceito o objeto em desacordo com as especificações constantes do presente Termo
de Referência;
18.3 Prazos de validade da proposta não deverão ser inferiores a 60 (sessenta) dias a contar da
data de abertura das propostas de preço.

19

ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES:
19.1. Setor de Licitações, situado no Prédio da Prefeitura Municipal de Lençóis, Rua Nossa
Senhora da Vitória, s/n Centro, Lençóis – Bahia; e-mail: licitacaopmlencois@gmail.com ou pelo
telefone: (75) 3334-1121.

20

DO TIPO:
20.1 Menor Preço.

21

DISPOSIÇÕES FINAIS:
21.1 Vale salientar que a participação de qualquer empresa no processo implica a aceitação tácita,
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições impostas no Edital em
obediência a Lei 8.666/93.
Katiuskariza Damasceno Teles
Secretária de Administração

Rose Mary Sampaio Baracho
Secretária de Assistência Social

Sibélia Neves Viana
Secretária de Educação

Raimundo Jose Bastos Baracho Filho
Secretário de Meio Ambiente

Laura Christina Pinheiro Garcia
Secretária de Turismo

Bruna Najara Oliveira Santos
Secretária de Saúde
Maurício Alves Lima
Secretário Municipal de Agricultura e Reforma Agrária

Maurício Ribeiro de Carvalho
Secretário de Finanças
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ANEXO II - MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
(Papel timbrado da empresa)
Licitação PP ...../2022 - Modalidade: Pregão Presencial
TIPO: Menor Preço - Sessão Pública: ..../.../2022, às ............(...................) horas.
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
Razão Social: _______________________________________
CNPJ: _____________________________________________
Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) (

)

Endereço: _________________________________
Bairro: ___________ Cidade: ____________________ CEP: ___________________
Telefone: ________________ Fax: ______________ E-mail: ____________________
Banco: ____________ Conta Bancária: ________________ N.º Agência: ________________

PLANILHA MODELO DO ANEXO I
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa especializada para confecção e aquisição de
uniformes e outros, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Lençóis –
BA.
LOTE 1 - VESTIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº
1
2
3
4
5
6

DESCRIÇÃO/PRODUTO
Confecção e sublimação de camiseta tipo abadá em malha elanca, criação
de marca, cores diversas.
Confecção
e
sublimação
de
mochila,
modelo academia, com dois cordões, tecido tactel grosso, dois furos, pedido
parcial, criação do tema, cor a combinar.
Confecção e sublimação total em sacola de tactel no tamanho 30x25, com
cordão, tipo mochila
Confecção
e
sublimação
calça
de
malha
elanca, cor branca, com elástico , tamanho P, M, G e GG infantil, com
logomarca na frente
Confecção de Touca Para Cabelo em Tecido Oxford e Tecido 100%
Poliéster, com sublimação, 2 logomarcas.
Confecção de saia rodada em tecido chitão, com acabamento de elástico
tamanho P.M.G e GG
TOTAL LOTE 1

UNID.

QTD

unid.

100

unid.

500

unid.

10

unid.

100

unid.

70

unid.

70

UNID.

QTD

VALOR
UNIT.
TOTAL

LOTE 2 - VESTIÁRIO DIVERSOS
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

VALOR
UNIT.

1

2

Camisa Polo Masculina (manga curta): Camisa polo, com dois
(02) botões e gola, bolso do lado esquerdo com bordado o
(brasão do município e secretaria correspondente), tecido sarja 2/1E, cor a
combinar
com
o
fornecedor
com marca d’água, 100% algodão, gramatura 190gr/m2. Disponíveis nos
tamanhos P, M, G, GG
Calça Jeans Masculina (tamanho 36 ao 48): Calça jeans 10oz
100% algodão masculina tradicional do tamanho 36 ao 48 na
cor a combinar com o fornecedor , lavada e amaciada industrialmente, com
fechamento através de um (01) botão e caseado, dois (02)
bolsos frontais internos com forro 100% algodão listrado fino
e dois (02) dorsais externos,

Unid.

150

Unid.

80
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Calça Jeans Feminina: Calça jeans 10oz 98% algodão e 2%
elastano,
com
cos
intermediário,
feminina
tradicional
do
tamanho 36 ao 48 na cor a combinar com o fornecedor , lavada e amaciada
industrialmente, com fechamento através de um (01) botão e caseado, dois
(02)
bolsos
frontais
internos
com
forro
100%
algodão e dois (02) dorsais externos,
Camiseta
De
Malha
Masculina,
Manga
Curta
Em
Malha Penteada 100% Algodão, Fio 30.1 Com Gola Tipo
Redonda
Reforçada
Por
Ribana,
Ombros
Com
Interlock
Com Pesponto De Uma (01) Agulha. Estampas Coloridas De Campanhas
Do Município Na Frente e Nas Costas, Com Logo Da Prefeitura Na
Frente/Costas
e
na
Manga.
Disponíveis
Nos Tamanhos P, M, G E GG.
Camiseta
De
Malha
Masculina,
Manga
Longa
Em
Malha Penteada 100% Algodão, Fio 30.1 Com Gola E Punho
Tipo
Redonda
Reforçada
Por
Ribana,
Ombros
Com
Interlock
Com
Pesponto
De
Uma
(01)
Agulha.
Estampas
Coloridas
De
Campanhas
Do
Município
Na
Frente E Costas, Com Logo Da Prefeitura Na Frente/ Costa e Na Manga.
Disponíveis nos Tamanhos P, M, G E GG
TOTAL LOTE 2

Unid.

40

Unid.

300

Unid.

100

UNID.

QTD

LOTE 3 - VESTIÁRIO GUARDA/AGENTE MUNICIPAL
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

VALOR
UNIT.

1

2
3

4

5

Camisa Uv Manga Longa Na Cor A Combinar: Tecido Gelado Composto De
90% Poliamida E 10% Elastano. Proteção Solar Mínima, Fator Uv50. .
Mangas Longas, Com Brasão De Agente De Trânsito No Lado Direito E
Logo Do Município No Lado Esquerdo. Tamanhos De Acordo Com As
Necessidades Do Município
Camisa Operacional em Rip Stop cor a combinar com o fornecedor
Calça Social - Calça Em Tactel, Elástico E Cordão, Dois Bolsos Frente E
Dois Bolsos Costas, Na Cor A Definir Com O Fornecedor.
Colete Segurança - Colete Sinalização Refletivo Tipo X, Confeccionado Em
Pvc Fluorescente Laranja, Com Aplicação De Faixa Refletiva, Com Ajuste
Lateral Através De Velcro E Acabamento Total Em Viés, Confeccionado Em
Material Impermeável. Tamanho Único.
Cinto Vestuário Material: 100% Poliéster; Fita Em Dupla Camada; Fivela Em
Polímero Ou Nylon; Tamanho 120 Cm. Largura Do Cinto: Entre 4,5Cm E
5,5Cm.

UND.

60

UND.

20

UND.

30

UND.

20

UND.

20

UNID.

QTD

TOTAL

TOTAL LOTE 3
LOTE 4 -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E EDEMIAS
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

VALOR
UNIT.

1

2

3

Coletes em brim, cor amarelo, com símbolos e detalhes (conforme padrão
do ministério da saúde). Cor amarela/Verde Militar. Manual com modelos em Unid.
anexo. COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO. M/G/GG
Bermuda cargo unissex, confeccionada em tecido sarja, com design
moderno. Detalhes: Composta por 6 bolsos: Dois Bolsos Laterais Abertos,
Dois Bolsos, Perna Cargo com Lapela, Dois Bolsos Traseiro Embutido com Unid.
Lapela, Braguilha com zíper e colchete de pressão com acabamento
niquelado, Costura reforçada com pesponto duplo. 40/42/44/50
Calça unissex, confeccionada em tecido sarja, com 6 bolsos e exclusiva
proteção nos joelhos para maior proteção e durabilidade da peço. Bordado
na lapela, 02 bolsos faca frontal,02 bolsos laterais com lapela e fechamento
em velcro,02 bolsos traseiros embutidos com lapela e fechamento em Unid.
velcro, fechamento frontal através de botão com caseado e zíper, Cinco
presilhas com 2 cm de largura e 5 cm de altura cada (medidas
aproximadas). COR VERDE. 40/42/44/50

26

50

50
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4

5

6

7

Camisetas cor VERDE, malha piquet 100% algodão, tipo pólo com gola
reforçada, manga curta com punho, cor verde, com abertura frontal e três
botões, constando em ambas as mangas a logomarca do município
(BORDADO) e no bolso frontal a logomarca da saúde da família (bordado) e
abaixo do slogan o nome AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. M/G/GG
Camisetas cor VERDE, manga comprida 100% poliéster com viscose, com
gola em “v” reforçada, manga comprida com punho, cor verde constando em
ambas as mangas a logomarca do município (BORDADO) e na frente parte
superior direita a logomarca saúde da família e abaixo da logo o nome
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (E BORDADO). M/G/GG
Camisetas Manga curta composição 100% algodão, malha penteada 30.1,
cor branca, gola tipo “careca”, costuras reforçadas na gola e emendas.
Todas as costuras Fundação do ABC – Rede Assistencial da Supervisão
Técnica de Saúde pág. 14 deverão ser feitas com linha sintética de alta
resistência e de cor similar ao tecido. Costuras da gola duplas e internas,
com sobreposição de acabamento.
Coletes de identificação – ACS contra COVID-19; Colete - sem gola em brim
ou sarja 3/1 profissional (100% algodão), com 2 bolsos cargo com lapela na
parte inferior e 2 bolsos chapados com lapela no peito, com ziper frontal
sintético de alta resistência e abertura total, na mesma cor do colete. O
colete deverá ser na cor azul royal, todas as peças devem ter a mesma cor
de tecido. O acabamento deverá ser com costuras duplas reforçadas em
linha de nylon da mesma cor do tecido, não deverá encolher ficar retorcido
ou desbotar após sucessivas lavagens. As costuras devem ser planas para
evitar enrugamentos no decorrer do uso e lavagens, devem ser contínuas e
sem desvios. Quanto à visibilidade, deverá ter Faixas Refletivas com
durabilidade à lavagem nas cores combinadas amarelo limão – prata –
amarelo limão com 50mm de largura. Deve apresentar performance de
acordo com a ABNT NBR 15292/2013 de com refletividade inicial de 500
cd.lux.m²
e
durabilidade
de
50
lavagens.
Tamanhos
PP/P/M/G/GG/G1/G2/G3 e tamanhos especiais caso necessário.
APRESENTAR AMOSTRA.
TOTAL LOTE 4

Unid.

26

Unid.

26

Unid.

60

Unid.

30

LOTE 05 CALCADOS
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UNID.

VALOR

QTD

UNIT.

1

2

Coturno - Coturno de alta performance, para uso em operações especiais.
Obrigatório na cor preta, de cano longo. Cabedal em couro legítimo; lona
reforçada preta no cano; fechamento em Cadarço e zíper na lateral para
Unid.
facilitar o calçar; Aba com protegendo o zíper; solado emborrachado colado
e costurado nas laterais; biqueira termoplástica; resistente a água.
Tamanhos de acordo com as necessidades do órgão.
Bota de Segurança para uso ocupacional com fechamento por atacador,
confeccionada em vaqueta nobuck, língua-fole e colarinho em camurça
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec
Unid.
dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, ilhoses de
gancho, biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado injeção
direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. 40 /41/42/43

10

12

TOTAL LOTE 5
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LOTE 06 MOCHILA E CAPA
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UNID.

VALOR

QTD

UNIT.

1

2

3

Mochila em tecido de lona n°10, na COR AMARELA. Dimensões de 64 cm
de altura com a aba aberta, 31cm com aba fechada, 20cm de fundo, com
foles laterais, 04 divisões internas, costuras com reforço - aba do tecido
voltada para o interior da costura, sem apresentar continuidade, planas para
evitar enrugamento, debruadas com cadarço em polipropileno e de cantos
arredondados. Aba de fechamento: formada por prolongamento da parte
superior com dobras em cadarço polipropileno, largura de 50mm. Bolso
interno sem lapela, com altura de 44 cm e 25mm de fundo, localizado na aba
Unid.
superior da bolsa, sob a aba de fechamento. Alça da bolsa com cadarço em
polipropileno e regulagem através dos passadores em ferro cromado
(resistente e para evitar corte da alça) e fixado a bolsa com costuras em 'x',
com ombreiras em nylon preto. Compostas ainda de 04 divisórias e duas
bolsas sanfonadas em cada lateral para comportar dosadores. Bolsa com
visor para identificação do agente de campo na parte frontal e com
logomarca da prefeitura e do ministério da saúde conforme.
Modelo abaixo, cor AMARELA. COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO.
Bolsa do Agente confeccionada em lona na cor azul, ou na sua escolha, nas
seguintes medidas: 31x37x20 cm (A x l x f); Composta de 02 divisórias
internas; costura com reforço (com acabamento em viés de polipropileno)
debruado com cadarço de polipropileno, cantos arredondados, 01 bolso
frontal sanfonado. Abas de fechamento: formada por prolongamento da Unid.
parte superior, com bordas em cadarço de polipropileno, fechamento através
de fecho de nylon na cor preta, cadarço de polipropileno largura 35 mm, com
personalização. Alça da bolsa em cadarço de polipropileno, regulagem
através de passadores de nylon e fixada à bolsa com costura em X, com
ombreiras em nylon, personalizadas conforme arte.
Capa para tablete capa frontal dobra e permite apoio na horizontal, ideal
para assistir vídeos. Recortes adequados para acesso TODAS as funções
Unid.
do aparelho, sem ter que retirá-lo de dentro da Case. Fecho interno
magnético oferece uma forma fácil e ágil de abrir e fechar.
TOTAL LOTE 6

TOTAL

15

30

30

LOTE 07 - BONÉ
Nº

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UNID.

VALOR

QTD

UNIT.

1

2

3

4

Boné com proteção lateral BONE, com protecao da cabeca, pescoço e face
contra raios solares uvb e uva produzido em tecido 100% poliester com
absorcao de suor, aba plastica de 5,5cm frontal, protecao traseira estendida
de pescoco em tecido de altura de 20cm, 2 botoes de pressao paralelos em Unid.
niquel para acoplar protetor facial, em tela de nylon meshtec preta de 6pl de
altura injetada e antidistorcao visual e regulagem plástica para diferentes
tamanhos de cabeça com 12 pontos.
Boné com protetor, cor verde, com fechamento de controle na parte traseira
contendo slogan do município (BORDADO) e símbolos padrão do ministério Unid.
da saúde.
Boné - Boné, Material Corpo: Brim, Material Regulador Abertura: Tecido
Com Fivela , Fecho Metálico, Modelo: Americano, Características Adicionais: UND.
Bordado, Conforme Modelo Do Órgão, Cor A Combinar Com O Fornecedor
Boné - Boné, Material Corpo Tecido Tectel, Material Aba Tecido Tectel,
Materialregulador Abertura Plástico, Modelo Com Aba, Cor Azul Marinho,
UND.
Característicasadicionais Logotipo Bordado Com 6 Cores, Tamanho Sob
Medida
TOTAL LOTE 7

30

25

10

150
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LOTE 08 - UNIFORME ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº

1

2

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UND

CONJUNTO MASCULINO - UNIFORME EDUCAÇÃO INFANTIL:
O conjunto compreende: 01 bermuda, confeccionada em malha Helanca
colegial de composição 100% Poliamida, com gramatura de 260g/m²,
(tolerância de +/- 5%), cor verde bandeira, cintura em elástico com cordão, com
cinco costuras. Friso vertical nas laterais, medindo 1,5cm, na cor branca, na
mesma malha da peça. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal,
aplicada através de silkscreen na parte inferior direita da perna direita,
conforme layout anexo. 01 Camisa confeccionada em malha de composição
CO/PES/CV - 48% Algodão, 34% Poliéster e 18% Viscose, (tolerância de +/3%), com gramatura de 160g/m², (tolerância de +/- 5%), na cor branca, mangas
raglan na cor verde bandeira, gola V, punho e gola confeccionados em Ribana
65% Poliéster, 33% Viscose e 2% Elastano, (tolerância de +/- 3%), com
gramatura de 260g/m², (tolerância de +/- 5%), medindo 02cm, na cor verde
CONJ
bandeira. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal, aplicada
através de silkscreen na parte frontal direita (altura do peito), e logomarca da
Secretaria Municipal de Educação na costa da camisa, conforme layout anexo.
Tamanhos 02, 04 e 06 anos. Na parte interna da peça, deverá ser costurada
uma etiqueta resinada, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos
indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social,
CNPJ, composição do tecido, símbolos / instruções de lavagem e tamanho. As
etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico
Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela
Resolução Nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. O produto deve estar
limpo e íntegro, isento de qualquer defeito que comprometa sua apresentação.
Todas as peças deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes.
Apresentar laudo técnico conforme tabela abaixo.
CONJUNTO
FEMININO
UNIFORME
EDUCAÇÃO
INFANTIL:
O conjunto compreende: 01 Short-Saia, confeccionada em malha Helanca
colegial de composição 100% Poliamida, com gramatura de 260g/m²,
(tolerância de +/- 5%), cor verde bandeira, cintura em elástico sem cordão, com
cinco costuras. Friso vertical nas laterais, medindo 1,5cm, na cor branca, na
mesma malha da peça. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal,
aplicada através de silkscreen na parte inferior direita da aba da saia, conforme
layout anexo. 01 Camisa confeccionada em malha de composição CO/PES/CV
- 48% Algodão, 34% Poliéster e 18% Viscose, (tolerância de +/- 3%), com
gramatura de 160g/m², (tolerância de +/- 5%), na cor branca, mangas raglan na
cor verde bandeira, gola V, punho e gola confeccionados em Ribana 65%
Poliéster, 33% Viscose e 2% Elastano, (tolerância de +/- 3%), com gramatura
de 260g/m², (tolerância de +/- 5%), medindo 02cm, na cor verde bandeira. Com
CONJ
aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal, aplicada através de silkscreen
na parte frontal direita (altura do peito), e logomarca da Secretaria Municipal de
Educação na costa da camisa, conforme layout anexo. Tamanhos 02, 04 e 06
anos. Na parte interna da peça, deverá ser costurada uma etiqueta resinada,
na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta,
devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido,
símbolos / instruções de lavagem e tamanho. As etiquetas devem cumprir as
obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de
Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução Nº 02 do CONMETRO, de 6
de maio de 2008. O produto deve estar limpo e íntegro, isento de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação. Todas as peças deverão ser
embaladas em sacos plásticos transparentes. Apresentar laudo técnico
conforme tabela abaixo.

VALOR
UNIT.

QTD

VALOR
TOTAL

350

400

TOTAL LOTE 8
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LOTE 09 - UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Nº

1

2

DESCRIÇÃO/PRODUTO

UND

CONJUNTO MASCULINO - UNIFORME ENSINO FUNDAMENTAL:
O conjunto compreende: 01 bermuda, confeccionada em malha Helanca
colegial de composição 100% Poliamida, com gramatura de 260g/m²,
(tolerância de +/- 5%), cor verde bandeira, cintura em elástico com cordão, com
cinco costuras. Friso vertical nas laterais, medindo 1,5cm, na cor branca, na
mesma malha da peça. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal,
aplicada através de silkscreen na parte inferior direita da perna direita,
conforme layout anexo. 01 Camisa confeccionada em malha de composição
CO/PES/CV - 48% Algodão, 34% Poliéster e 18% Viscose, (tolerância de +/3%), com gramatura de 160g/m², (tolerância de +/- 5%), na cor branca, mangas
raglan na cor verde bandeira, gola V, punho e gola confeccionados em Ribana
65% Poliéster, 33% Viscose e 2% Elastano, (tolerância de +/- 3%), com
gramatura de 260g/m², (tolerância de +/- 5%), medindo 02cm, na cor verde
CONJ
bandeira. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal, aplicada
através de silkscreen na parte frontal direita (altura do peito), e logomarca da
Secretaria Municipal de Educação na costa da camisa, conforme layout anexo.
Tamanhos 08, 10 e 12 anos. Na parte interna da peça, deverá ser costurada
uma etiqueta resinada, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos
indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social,
CNPJ, composição do tecido, símbolos / instruções de lavagem e tamanho. As
etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico
Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela
Resolução Nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. O produto deve estar
limpo e íntegro, isento de qualquer defeito que comprometa sua apresentação.
Todas as peças deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes.
Apresentar laudo técnico conforme tabela abaixo.
CONJUNTO
FEMININO
UNIFORME
ENSINO
FUNDAMENTAL:
O conjunto compreende: 01 Short-Saia, confeccionada em malha Helanca
colegial de composição 100% Poliamida, com gramatura de 260g/m²,
(tolerância de +/- 5%), cor verde bandeira, cintura em elástico sem cordão, com
cinco costuras. Friso vertical nas laterais, medindo 1,5cm, na cor branca, na
mesma malha da peça. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal,
aplicada através de silkscreen na parte inferior direita da aba da saia, conforme
layout anexo. 01 Camisa confeccionada em malha de composição CO/PES/CV
- 48% Algodão, 34% Poliéster e 18% Viscose, (tolerância de +/- 3%), com
gramatura de 160g/m², (tolerância de +/- 5%), na cor branca, mangas raglan na
cor verde bandeira, gola V, punho e gola confeccionados em Ribana 65%
Poliéster, 33% Viscose e 2% Elastano, (tolerância de +/- 3%), com gramatura
de 260g/m², (tolerância de +/- 5%), medindo 02cm, na cor verde bandeira. Com
CONJ
aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal, aplicada através de silkscreen
na parte frontal direita (altura do peito), e logomarca da Secretaria Municipal de
Educação na costa da camisa, conforme layout anexo. Tamanhos 08, 10 e 12
anos. Na parte interna da peça, deverá ser costurada uma etiqueta resinada,
na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta,
devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido,
símbolos / instruções de lavagem e tamanho. As etiquetas devem cumprir as
obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de
Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução Nº 02 do CONMETRO, de 6
de maio de 2008. O produto deve estar limpo e íntegro, isento de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação. Todas as peças deverão ser
embaladas em sacos plásticos transparentes. Apresentar laudo técnico
conforme tabela abaixo.

VALOR
UNIT.

QTD

VALOR
TOTAL

1000

1200

R$

TOTAL LOTE 9
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LOTE 10 - UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E EJA
Nº

5

DESCRIÇÃO/PRODUTO
CAMISA - UNIFORME ENSINO FUNDAMENTAL E EJA:
Camisa confeccionada em malha de composição CO/PES/CV - 48% Algodão,
34% Poliéster e 18% Viscose, (tolerância de +/- 3%), com gramatura de
160g/m², (tolerância de +/- 5%), na cor branca, mangas raglan na cor verde
bandeira, gola V, punho e gola confeccionados em Ribana 65% Poliéster, 33%
Viscose e 2% Elastano, (tolerância de +/- 3%), com gramatura de 260g/m²,
(tolerância de +/- 5%), medindo 02cm, na cor verde bandeira. Com aplicação
de logomarca da Prefeitura Municipal, aplicada através de silkscreen na parte
frontal direita (altura do peito), e logomarca da Secretaria Municipal de
Educação na costa da camisa, conforme layout anexo. Tamanhos 14, 16, P, M,
G, GG e EXG. Na parte interna da peça, deverá ser costurada uma etiqueta
resinada, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor
preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do
tecido, símbolos / instruções de lavagem e tamanho. As etiquetas devem
cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre
Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução Nº 02 do
CONMETRO, de 6 de maio de 2008. O produto deve estar limpo e íntegro,
isento de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. Todas as peças
deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes. Apresentar laudo
técnico conforme tabela abaixo.
TOTAL LOTE 10

UND

QTD

unid.

2500

UND

QTD

unid.

5450

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

LOTE 11 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO
Nº

6

DESCRIÇÃO/PRODUTO
MÁSCARA DE PROTEÇÃO:
Máscara de proteção facial, contendo 02 forros. Parte externa confeccionada
em malha de composição CO/PES/CV - 48% Algodão, 34% Poliéster e 18%
Viscose, (tolerância de +/- 3%), com gramatura de 160g/m², (tolerância de +/5%), cor branca. Com aplicação de logomarca da Prefeitura Municipal, aplicada
através de silkscreen no lado esquerdo, e logomarca da Secretaria Municipal
de Educação no lado direito, conforme layout anexo. Parte interna
confeccionada em malha de composição 100% Algodão, com gramatura de
160g/m², (tolerância de +/- 5%), cor branca. Com elástico nas laterais para
fixação no rosto. Tamanhos a definir. O produto deve estar limpo e íntegro,
isento de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. Todas as peças
deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes. Apresentar laudo
técnico conforme tabela abaixo.
TOTAL LOTE 11

TOTAL

R$

A empresa.................................................. declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mãode-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e,
ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima
com a validade da proposta de 60 (sessenta) dias, e prazo de entrega e correção nos termos do Edital e Termo de
Referência.
Local e data
_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
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Obs. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de
valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas
nas ofertas dos demais licitantes.
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ANEXO III
Modelo de Carta de Credenciamento
(Papel Timbrado da empresa)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS.
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESECIAL Nº. .../2022.
PMM/BA. TIPO: MENOR PREÇO
Indicamos o (a) Sr (a) _________________________________, portador (a) da cédula de identidade nº
________________________, órgão expedidor ______________________, como nosso representante
legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das
PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, formular lances verbais,
interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel
cumprimento do presente Credenciamento.

Atenciosamente,

(nome e função na empresa)
CNPJ:
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ANEXO IV - MODELOS DAS DECLARAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº. .../2022.

Modelo 01 - declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
Eu, _____________________________ (nome completo), RG Nº. __________________, representante
credenciado (ou legal) da empresa __________________________________ (razão social da pessoa
jurídica), CNPJ Nº. ___________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no Edital do PREGÃO
PRESENCIAL Nº. ..../2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Lençóis.

Data
assinatura do credenciado (ou representante legal)
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Modelo 02 – declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e demais
informações exigidas pelo Edital.
Pregão Presencial nº .../2022

Eu, _____________________________ (nome completo), RG Nº._________________________,
representante legal da empresa __________________________________(razão social da pessoa
jurídica), CNPJ Nº. ________________________, interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL
Nº. .../2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Lençóis, declaro, sob as penas da Lei, que, nos
termos do artigo 27, parágrafo 6º da Lei Federal Nº. 6544, de 22 de novembro de 1989, a
_______________________________________ (razão social da pessoa jurídica) encontra-se em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos de idade, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da
Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93; e que NÃO existe em seu quadro de empregados,
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.
Data
Assinatura do representante legal da empresa
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Modelo 03 - declaração de elaboração independente da proposta
Pregão Presencial nº .../2022
(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 8.1.2.2 do Edital do Pregão Presencial nº ..../2022, declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº .../2022 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 do
Pregão Presencial nº ..../2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº .../2022 não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Presencial nº ..../2022, 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 do Pregão Presencial nº ..../2022 quanto a participar ou não da referida
licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº ..../2022 não será,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº .../2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº ..../2022 não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
Prefeitura Municipal de Lençóis 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.
______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
CNPJ:
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Modelo 04 - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Pregão Presencial nº .../2022

EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO _______________ Nº. .../2022.

DECLARO, sob as penas da lei e sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que a empresa ______________________________________________, inscrita no CNPJ Nº.
______________________,

com

sede

na

_______________________________________,

está

enquadrada como microempresa [ ], empresa de pequeno porte [ ] ou equiparado [ ], nos termos do
artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer todos os direitos decorrentes da referida norma legal.

DECLARO, também, ter expressa ciência das hipóteses de vedação ao tratamento jurídico diferenciado
descritas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; que a empresa declarante não possui
qualquer embaraço para o gozo dos benefícios do tratamento diferenciado favorecido descrito na citada
norma; e que possui pleno conhecimento de que a afirmativa desta declaração com conteúdo inverídico
constitui crime tipificado no artigo 299 do Código Penal e induz à aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei nº. 8.666/1993, a teor do entendimento pacificado
nos tribunais de controle externo.

Lençóis, ____ de _______________ de 2022.

_______________________________________________________
EMPRESA LICITANTE: ____________________________________
NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________
CPF DO REPRESENTANTE: _______________________________
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ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº .../2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo n° ...../2022
O MUNICÍPIO DE LENÇÓIS/BA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, inscrito no CNPJ nº XXX, com
sede na XXXX, Lençóis, Estado da Bahia, CEP: 46960-000, neste ato representada pelo seu secretário,
Sr. __________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº _________ portador(a) da Carteira de
Identidade nº __________, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS nº ___/20___, publicada no Diário Oficial do Município em
___/___/20__, processo administrativo nº ___________, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Federal nº 7.892/2013,
e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição de ______,
especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº _______/20__
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Local de fornecimento: Lençóis/BA
FORNECEDOR: (RAZÃO SOCIAL, CNPJ)

ÍTEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID

QUANT

VLR UNIT R$

VLR TOTAL R$

1
2
TOTAL DO LOTE

3. VALIDADE DA ATA
3.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de fixada
nesse documento, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
4.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
4.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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4.5.1.
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2.
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
4.6.
Os preços registrados, em virtude dos reajustes periódicos previstos no Termo de
Referência, serão fixos e irreajustáveis, especialmente diante da limitação temporal de contratação
de 12 (doze) meses.
4.7.
Eventualmente, caso o preço registrado tornar-se superior/inferior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração deverá proceder nos termos da legislação
pertinente.
4.8.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
4.9.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.9.1.
descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.9.2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.9.3.
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
4.9.4.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.10.
O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.11.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
4.11.1.
por razão de interesse público; ou
4.11.2.
a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em ____ (___) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s)
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ANEXO VI – MINUTA CONTRATUAL
O MUNICIPIO DE LENÇÓIS-BA, com sede no (a) Av. Senhor dos Passos, S/N, na cidade de
Lençóis, Estado da Bahia, CEP: 46960-000, neste ato representada pela secretaria municipal a
senhora.................................................................. , portador da Carteira de Identidade nº...........
– SSP – BA e CPF nº
, respectivamente, doravante denominada de CONTRATANTE, e
a Empresa
, inscrita no CNPJ sob n°
com sede na Rua.......................... doravante
denominada CONTRATADA, representada pela Sr...........................
Carteira de Identidade nº...... SSP/BA e CPF nº , resolvem celebrar o presente Contrato
mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O
presente Contrato tem
por
objeto a
contratação
do seguinte objeto
.................................., conforme especificação detalhada na planilha abaixo:
Parágrafo Único - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões no objeto contratado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, §1°, da Lei n°. 8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO - A CONTRATADA
obriga-se a entregar objeto de forma parcelada, nos prazos estipulados
no termo de referência anexo ao Edital do Pregão.........................
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Em vista da execução do
objeto discriminado acima, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
(.............reais), após o efetivo recebimento do objeto e emissão da nota fiscal eletrônica e durante a
vigência deste instrumento particular.
1º O pagamento será efetuado pela Contratante em PARCELAS MENSAIS após a execução dos
serviços realizados no final de cada mês, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento do objeto e quantitativo.
§ 2º Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores NÃO ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do Art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
§ 3º A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data
final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. Havendo ERRO
na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
§4º O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor/comissão
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada.
§ 5º Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: Não entregou/executou os
produtos/serviços nas especificações e quantitativos requisitados; Deixou de executar as atividades
contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; ou Deixou de utilizar os materiais e
recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior à demandada.
§ 6º O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pela Contratada. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. Constatando-se situação de
irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. Não havendo regularização ou sendo
a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
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necessários para garantir o recebimento de seus créditos. Persistindo a irregularidade, a contratante
deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execução do objeto, os
pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.
§ 7º Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. A
Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
§ 8º Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
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.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
365

I= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DO FORNECIMENTO DO OBJETO:
O presente instrumento terá vigência da data de assinatura deste instrumento pelo prazo de até
12 (doze) meses, sendo os produtos entregues após a emissão da ordem de fornecimento
no prazo estipulado no Edital de .
CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas com o fornecimento
do objeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE

AÇÃO

ELEMENT

FONTE

Parágrafo Único – (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo obrigado a fazer
prever, nas propostas orçamentárias subsequentes, vigentes durante o tempo de duração deste
contrato, dotações suficientes para atender as obrigações aqui estabelecidas.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E CONDIÇÕES
DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Fica a CONTRATADA obrigada, além dos termos transcritos no Termo de Referência anexo ao
processo de licitação, a entregar/executar os produtos/serviços referidos durante a vigência do
contrato e nos prazos estipulados correspondente instrumento convocatório, bem como a manter
todas as condições de habilitação previstas no Edital do Pregão n°. /201_, nos termos do Art.
55, XIII, Lei 8.666/93, e a arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS - Os valores estipulados neste instrumento
serão fixos, ressalvada as possibilidades e exceções previstas no termo de referência e na
legislação pertinente, notadamente de efetivação do reajuste em sentido estrito após o transcurso
de doze meses a contar da data limite para a apresentação da proposta pelo índice de IPCA.
Parágrafo Primeiro – Os reajustes independerão de termo aditivo, sendo necessário anotar no
processo administrativo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste, bem como dos
cálculos. Parágrafo Segundo – Excepcionalmente, visando manter as condições efetivas da
proposta, reestabelecendo a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, com fundamento no artigo
65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993, as partes poderão transigir para manter o equilíbrio econômicoEDITAL – PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2022
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financeiro inicial do contrato, desde que sobrevenham fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
Parágrafo Terceiro – A revisão de preço, nos termos do parágrafo anterior, deve ser provocada pelo
fiscal/gestor do contrato ou pela Contratada, devendo ser observada as seguintes diretrizes:
a) O fato previsível decorrente de oscilações de preços dos insumos/produtos no mercado
somente será considerado de consequência incalculável quando o valor atual for superior ou
inferior à 20% (vinte por cento) do valor anterior à data limite para apresentação da proposta na
3
licitação ;
b) A revisão de preços deverá ser provocada mediante a apresentação de provas mínimas de
oscilação dos custos dos insumos/produtos, sob pena de arquivamento;
c) Na revisão de preços ora tratada devem ser averiguada oscilações nos itens materialmente
relevantes do contrato que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total
do contrato, com o intuito de perquirir eventuais compensações;
4
d) O percentual de desconto concedido pela CONTRATADA na licitação deve ser considerado
como baliza na negociação de revisão de preços, contudo não é imperativo em vista do
processo de licitação ser do tipo menor preço;
e) Caso as variações de preços decorrentes do fato descrito na alínea anterior repercutirem
oscilação inferior à 5% (cinco por cento) do valor total e atualizado do contrato, as partes
deverão arcar com os ônus decorrentes;
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - Ficam as PARTES sujeitas às penalidades previstas na
Lei 8.666/93, em caso de descumprimento das cláusulas deste instrumento, salvo ocorrência de força
maior, plenamente justificável, importando para a PARTE faltosa, no pagamento de:
Parágrafo Primeiro - MULTA MORATÓRIA de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
detalhado abaixo:
a) O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos, quantitativo
insuficiente, etc.) de até 5 (cinco) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de até 2% (dois por
cento) do valor total do contrato;
b) O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos, quantitativo
insuficiente, etc.) em período superior à 5 (cinco) dias e até 10 (dez) dias corridos sujeitará à
penalidade de multa de 2,01% (dois vírgula zero um por cento) até 4% (quatro por cento) do valor total
do contrato; e
c) O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos, quantitativo
insuficiente, etc.) em período superior à 10 (dez) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de
4,01% (quatro vírgula zero um por cento) do valor total do contrato, sendo acrescido o percentual de
0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total do contrato por cada dia de atraso superior ao
11º (décimo primeiro) dia corrido de atraso, limitado ao percentual total de 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato.
Parágrafo Segundo - MULTA COMPENSATÓRIA (indenizatória por perdas e danos) de 20% (vinte
por cento) do valor contratado ou no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) quando
ocorrer a rescisão unilateral do instrumento contratual pela Contratante, decorrente de inadimplemento
culposo da obrigação principal. Exemplificativa, considera-se inadimplemento culposa da obrigação
contratual motivando a rescisão unilateral referendada:
a) O atraso na entrega dos produtos ou sua entrega irregular de forma injustificada pelo prazo superior
à 25 (vinte e cinco) dias corridos, sendo considerada a soma dos retardamentos acarretados em
entregas separadas; e
b) A entrega de produtos vencidos ou impróprios para o uso que condicionaram ou agravaram lesão
corporal ou dano à servidor público ou usuário de serviço deste ente público.
Parágrafo Terceiro - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observandose o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
Parágrafo Quarto - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não
cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação
referente a licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas neste
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instrumento, sendo considerada causa para rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE o
atraso ou a entrega irregular de produtos por prazo superior à 25 (vinte e cinco) dias corridos, podendo
este prazo ser considerado de forma cumulativa caso existam atrasos/irregularidades em mais de uma
ordem de compra.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO – O
CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RELAÇÃO JURÍDICA: O CONTRATADO
e CONTRATANTE ficam obrigados a dar cumprimento às determinações da
Legislação vigente.
Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de
pessoal para a execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos Ônus e obrigações em nenhuma
hipótese poderão ser transferidas para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO – A execução do presente
contrato será avaliada pelos órgãos competentes do CONTRATANTE, mediante procedimentos de
supervisão em direto local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições
estabelecidas neste contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação do
material fornecido, sendo designado como fiscal deste contrato o secretário da pasta ou pessoa
formalmente designada por esta autoridade.
Parágrafo único - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa nos
termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO - O presente contrato será publicado conforme
definido em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Este contrato obedecerá às
cláusulas do Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. /20_, os termos da Lei nº. 8.666/93, e nos casos
omissos a legislação civil vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ELEIÇÃO DO FORO - As partes contratantes elegem o Fórum da
Comarca de LENÇÓIS para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO - A relação jurídica aqui estabelecida é
fundamentada no processo de licitação Pregão Eletrônico n°. /20_, vinculando-se às PARTES às todos
os termos do instrumento convocatório desta licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DO CONTRATO – NÃO SE APLICA
A CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste instrumento para
PRESTAR GARANTIA CORRESPONDENTE À 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DESTE
CONTRATO, nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/1993. A inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 10 (dez)
dias corridos autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do Art. 78 da Lei n. 8.666,
de 1993.
Parágrafo Primeiro -Caso o valor da proposta da Contratada seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valora que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993
(considerando as propostas de preço iniciais firmadas pelos licitantes), será exigida, para a assinatura
do contrato, prestação de GARANTIA ADICIONAL, igual à diferença entre o menor valor calculado com
base no citado dispositivo legal e o valor final da proposta da Contratada.
Parágrafo Segundo -A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência contratual. A garantia
assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: prejuízos advindos do não
cumprimento do objeto do contrato; prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa
ou dolo durante a execução do contrato; multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior.
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Parágrafo Terceiro -A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta
específica, com correção monetária. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros utilizados quando da contratação. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública,
estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de
ccustódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária,
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do Artigo 827 do Código Civil. NO CASO DE
ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, OU PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA, A GARANTIA
DEVERÁ SER READEQUADA OU RENOVADA NAS MESMAS CONDIÇÕES.
Parágrafo Quarto -Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. A Contratante executará a garantia na forma
prevista na legislação que rege a matéria. Será considerada extinta a garantia: com a devolução da
apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a
título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; no prazo de 03 (três) meses após o término
da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o
prazo será ampliado, nos termos da comunicação.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias datilografadas
nos claros, todas de igual forma e teor, contratante e contratada, na presença de duas testemunhas a
tudo presentes.
Lençóis

de de 2021.

MUNICIPIO DE LENÇÓIS
Contratante
________________________
Contratada
Testemunhas:
1ª ___________________________________
CPF nº.

2ª _______________________________
CPF nº.
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