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Atos Administrativos
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - ESTADO DA BAHIA SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PEDIDOS DE ÁGUA DE 13/06/2022 A 15 /06/2022

N°

NOME

REGIÃO

PONTO DE REFERÊNCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ODEMILSON DE JESUS PEREIRA

BOA SORTE

CASA DE DONA IRACEMA

MANOEL SOARES DA SILVA

LAGOA DA SERRA

PRÓXIMO A CASCALHEIRA

BALBINO FERREIRA DOS SANTOS

MURIÇOCA

PRÓXIMO AO ANTIGO POSTO DE SAÚDE

ZENILDO ANTONIO DA ROCHA

MULUNGU - 2

DEPOIS DA IGREJA

ARI SOUZA CAETITÉ

FAZENDA NOVA

PRÓXIMO A CASA DE LAURITA

MARIA SENHORA DE JESUS

MUNDO NOVO - 1

DEPOIS DA CASA DE DIONÉZIO

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

MANOEL MESSIAS DO CARMO

SÃO JOSÉ - 2

MARIA GONZAGA LUZ

PAU DE COLHER

PRÓXIMO A CASA DE DONA ROSILDA – LADO DIREITO
DA BR.
DEPOIS DE LUIZ BOTINHA

ODECILDA MOREIRA DOS SANTOS

CAPIM BRANCO

SENTIDO A CASA DE FLORINDO

LUZIA MARIA DE JESUS

CAPIM BRANCO

SENTIDO A CASA DE FLORINDO

EDILSON FRANÇA COSTA

PIEDADE - 2

PRÓXIMO A CASA DE DONA JUÇA

ANDERSON DA CONCEIÇÃO

BOA SORTE

PRÓXIMOA CASA DE DONA IRACEMA

ANTONIO PRATUDO MASCARENHAS

LAGOA DA PEDRA – RIO DO
BEZERRO
RUA CACHOEIRINHA – 497

PRÓXIMO A FAZENDA DE SEU ANTONIO AGRIPINO

COLOCAR NA CAIXA DE JOVÁ

ALEX DE JESUS SANTOS

FAZENDA BOM SOSSEGO – APÓS
ADECAP
ÁGUA BRANCA

ELZITA MARIA DE JESUS

PIMENTEIRA

PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE

ANGELUCIA DE SOUZA SILVA

JACUTINGA

PRÓXIMO A CASA DE BETÃO

ROSENIDE BISPO DE OLIVEIRA

SÃO JOSÉ - 2

PRÓXIMO A CASA DE ROSILDA DO URUBU

EDSON SOUZA CAMPOS

TABATINGA

PRÓXIMO A FAZENDA DE MARCOS DO CORREIO

JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
JANAINA PEREIRA DE SOUZA

RUA CACHOEIRINHA – VISTA
NOVA - 42
MULUNGU – 1

PRÓXIMO A CASA DE VALTIM

ALCIDES LEMOS DE SOUZA

LAGOA DOS PATOS

PRÓXIMO AO CAMPO

ZEZILTO ROCHA CAETITÉ

MULUNGU - 1

VALDELICE NOVAIS SANTOS

BOA SORTE

PRÓXIMO A CASA DE DONA IRACEMA

ELIANA NOVAIS SANTOS

BOA SORTE

PRÓXIMO A CASA DE DONA IRACEMA

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

AUGUSTO NERY ROCHA
JAIR ROCHA DOS SANTOS

OTÁVIO

BARROS NOVAIS

PAU DE COLHER – 2

ESPOSO DE JUCIARA

PRÓXIMO A CASA DE DONA ZENÁ

PRÓXIMA A LUIS BOTINHA

BENEVALDO RIBEIRO NASCIMENTO

BOA SORTE

PROXIMO A MATIAS

MARIA APARECIDA DE ANDRADE SANTOS

PORTEIRA VELHA

PRÓXIMO AO CAMPO

MARIA FERREIRA DE ANDRADE

PORTEIRA VELHA

PRÓXIMO AO CAMPO

MARTA ANDRADE SANTOS

PORTEIRA VELHA

PRÓXIMO AO CAMPO

TONINHO PEREIRA DE SOUZA

MULUNGU - 1

PRÓXIMO A CASA DE VALTINHO

MILTON PEREIRA SANTOS

CRAÚNO

ESPOSO DE ELZA - ENTRADA SENTIDO A ANTONIO
NOVAIS

ARLINDO MANOEL DA SILVA

MURIÇOCA

DEPOIS DA CAPAULO DE JOAQUIM VIANA

ELISANGELA MARIA DA SILVA

CAPIM BRANCO

SENTINDO A CASA DE SEU FLORINDO

DORISVALDO DO CARMO MORENO

BANDEIRA NOVA

ENTRADDA SANTA ROSA

GILBERTO FRANCISCO DA SILVA

GAMELEIRA TRANÇADA

PRÓXIMO A CASA DE MARIA DE MORENO

TEODORA MARIA DE JESUS

OLHO DÁGUA

PRÓXIMO A CASA DE SEU MAÇU

PRAÇA DA BANDEIRA, 390, CENTRO, POÇÕES-BAHIA.
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Poções

IVO FERREIRA DE ANDRADE

OLHO DÁGUA

PRÓXIMO A CASA DE SEU MAÇU

JOSÉ CAETANO ROCHA

GAMELEIRA TRANÇADA

PRÓXIMO A CASA DE ZÉ MENDES

ALESSANDRO OLIVEIRA ROCHA

GAMELEIRA TRANÇADA

PRÓXIMO A CASA DE ZÉ MENDES

RICARDO OLIVEIRA ROCHA

GAMELEIRA TRANÇADA

PRÓXIMO A CASA DE ZÉ MENDES

TAMIRES LUZ SANTOS

ROÇADO GRANDE

PRÓXIMO AO COLÉGIO

ADEMAR DE JESUS

MUCAMBO

PRÓXIMO A CASA DE DA AGENTE DE SAÚDE LIO

MANOEL ROCHA DOS SANTOS

MULUNGU – 1

PRÓXIMO A CASA DE KITO

CRISTIANE DA SILVA BRITO

PIEDADE – 1

PRÓXIMO A CASA DE TEI

DELITA PEREIRA DO NASCIMENTO

MUNDO NOVO – 2

PRÓXIMO AO BAR DE FORMIGA

JORNANDES CERQUEIRA CAETETÉ

MUNDO NOVO – 2

PRÓXIMO AO BAR DE FORMIGA

ERINALDO NASCIMENTO CARVALHO

SÃO JOSÉ – 1

PRÓXIMO AO COLÉGIO

MILTON TEÓFILO PEREIRA

MULUNGU - 1

ANTES DA CASA DE JONAS

OTONIEL MIRANTE SOUZA

TAMANDUÁ

PRÓXIMO A CASA DEMAR

SIZIO ALVES TEIXEIRA - ZIZO

BOA SORTE

PRÓXIMO AO HARAS DE VAL

SEVERINA FRANCISCA DE JESUS

OLHO - DÁGUA

PRÓXIMO A CASA DE SEU MAÇU

DALILA FERREIRA DE BRITO

BOA SORTE

PROX. A SEU JUJU

VITALINA ROSA DE JESUS

LAGOA DO TIGRE – BANDEIRA
NOVA

ROGÉRIO DE OLIVEIRA COSTA

CACHOEIRINHA

PROX. A PONTE

NILDA ALMEIDA DOS SANTOS

CAPIM BRANCO

PROX. A FULORINDO

ANTONIO CUNHA TEIXEIRA

BOA SORTE – SÍTIO SANTO
ANTÔNIO

PROX. A VAL

JOSUEL LINO FERREIRA

CAPIM BRANCO

PROX. A CASA DE NETÃO

MILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA

LAGOA DO TIGRE – BANDEIRA
NOVA

FLAUCIDE ALVES CUNHA FILHO

FAZENDA NOVA

PROX. A CASA CEBOLINHA

HELENA SILVA SOUSA

FAZENDA NOVA

PROX. A CASA CEBOLINHA

LUZIANA VERA SILVA

FAZENDA NOVA

PROX. A CASA CEBOLINHA

JOSÉ HELIOMAR NUNES SILVA

TRÊS LAGOAS

PROX. A CASA DE BRITO

TEREZA GONÇALVES SAMPAIO SERAFIM

SÃO JOSÉ I

PROX. A ASSOCIAÇÃO (77) 984153593

SELMA MACÊDO SANTOS CASTRO

FAZENDA LAGUNA

ANTES DO POSTO JORGINHO E PROXIMO A DONA
MORENA

MARIA ALVES FIGUEIREDO

FAZENDA LAGUNA

ANTES DO POSTO JORGINHO

IDAILES CASTRO FIGUEIREDO

FAZENDA LAGUNA

JORGE PEREIRA DE CASTRO

FAZENDA LAGUNA

JUCILENE BISPO

FAZENDA LAGUNA

ALIENITA PEREIRA DE SOUSA ROCHA

JABUTE

PROX. AO POSTO DE SAÚDE

LICIA CURVELO

SÃO JOSÉ II – FAZ. LAGOA DA
BELA VISTA

EM FRENTE À ENTRADA DO ROÇADO GRANDE

NELSON RODRIGUES DE AZEVEDO

LAGOA NOVA

PROX. A CASA DEMA

ODAIR SOUZA RODRIGUES DE AZEVEDO

LAGOA NOVA

PROX. A CASA DE ZAU

TEREZA DE JESUS GRÁLIA

MUNDO NOVO II

PROX. A NETO DE DODÓ

VICENTE PALADINO - URGENTE

TABATINGA

PROX. A CASA DE NILSON

GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS

EM FRENTE À USINA DE LEITE

EM FRENTE AO SITIO DE TONINHO

ARLINDO CAMPOS NOVAIS URGENTE

SÃO JOSÉ II

ENTRADA EM RÓ

JOCÉLIA RODRIGUES

LAGOA NOVA

PROX. A SEDE DA ASSOCIAÇÃO

FLORIZA ROCHA DE BRITO

LAGOA NOVA

PROX. A SEDE DA ASSOCIAÇÃO

TEMÍCIO JOSÉ DA SILVA

SÃO JOSÉ I

ENTRADA A DIREITA DO COLÉGIO

MARIA GRACIETE MOREIRA GUIMARAES

CAJU

PROX. A CASA DE ARGILEU

ANTES DO POSTO JORGINHO E PROXIMO A DONA
MORENA
ANTES DO POSTO JORGINHO E PROXIMO A DONA
MORENA
ANTES DO POSTO JORGINHO E PROXIMO A DONA
MORENA

PRAÇA DA BANDEIRA, 390, CENTRO, POÇÕES-BAHIA.
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83.
84.

Poções

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

PIEDADE I

PROX. A CASA DE TEI

JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA

PIEDADE I

PROX. A CASA DE TEI

PRAÇA DA BANDEIRA, 390, CENTRO, POÇÕES-BAHIA.
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Poções

Editais

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2022
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE POÇÕES-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de PoçõesBa, inscrita no CNPN sob o nº 14.242.200/0001-65, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 10.520, de 17
de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal nº. 8.883/94
Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Presidencial nº
10.024/2019, Decreto Municipal nº 016, de 02 de Janeiro de 2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março
de 2020, Portaria Municipal Nº 034, de 12 de Julho de 2021 e demais normas e redações aplicáveis torna público
que fará realizar no dia 28/06/2022, às 10:00h, PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão
Eletrônico nº 037/2022, do tipo MENOR PREÇO Lote, com modo de disputa “ABERTO” para seleção da
proposta mais vantajosa para seleção da proposta mais vantajosa para A Contratação de empresa para prestação
de Serviço de Locação de Estrutura Metálica, Sonorização, Luz Cênica, Painel de Led, e Gerador, em
comemoração da Macha para Jesus, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas
cláusulas deste Edital.
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Poções-Ba pelo endereço Portal: Bolsa
de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras. O edital e outros anexos estão disponíveis para
download no Diário Oficial do Município acessível à partir do site https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial.

Secretária Municipal de Administração

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes
neste edital.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006,
LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.024/2019, DECRETO MUNICIPAL
Nº 016, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 141 DE 31 DE MARÇO DE 2020,
PORTARIA MUNICIPAL Nº 034, DE 12 DE JULHO DE 2021 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES
APLICÁVEIS.
II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 137/2022
IV IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Lote
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: IMEDIATA
VIII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 28/06/2022
HORA: 10:00h
8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da
informação - INTERNET, através do site Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras. A
Sessão será conduzida pela Pregoeira Manoel Nunes de Sousa Sobrinho com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos termos da Portaria Municipal Nº 034, de 12 de Julho de 2021.
8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): Setor de Licitações e
Contratos, situado no prédio desta Prefeitura, sito à Praça da Bandeira, nº 02, centro, na cidade de Poções, Bahia.
8.3 - Início de Acolhimento de propostas: 15/06/2022
8.4 - Recebimento das propostas: 15/06/2022 até 28/05/2022 às 09:15h.
8.5 - Abertura das propostas: 28/06/2022 às 09:45h.
8.6 - Início da sessão de disputa de preços: 28/06/2022 às 10:00h.
IX - OBJETO:
9.1. Constitui objeto desta Licitação, a A Contratação de empresa para prestação de Serviço de Locação de
Estrutura Metálica, Sonorização, Luz Cênica, Painel de Led, e Gerador, em comemoração da Macha para
Jesus, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital.
9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, a Prestação dos Serviços
constantes do Anexo I.
9.3 - A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na Minuta do Contrato
de Prestação de Serviços, Anexo V deste Edital.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

X - FUNDAMENTO LEGAL
10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto
Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 016, de 02 de Janeiro de 2017 e Decreto Municipal nº 141 de
31 de Março de 2020, Decreto Municipal nº 017, de 02 de Janeiro de 2017, Portaria Municipal Nº 034, de 12 de
Julho de 2021 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital,
aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito
Privado.
10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem
parte integrante.
XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o site Bolsa de Licitações
do Brasil - BLL www.bll.org.br, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus
anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que atendam aos requisitos de
habilitação previstos neste Edital e seus Anexos.
11.1.1 - Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art.
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.
11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade,
ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93.
11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial do
Município
https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial
ou
pelo
site
https://pocoesba.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34 à disposição dos interessados, os quais poderão obtê-lo
junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na sede desta Prefeitura de segunda a sexta
das 8:30 às 12:00h e no site Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras. Outras
informações sobre a licitação serão prestadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e
Contratos, nos mesmos locais e horários.
XII - CREDENCIAMENTO
12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado de forma direta ou através de empresas associadas à
Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das
propostas.
12.2 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa,
poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações
do Brasil;
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil;
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c) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que
pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos
de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil;
d) As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão, quando do cadastramento da proposta inicial
de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no
sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art.
44 e 45 da LC 123/2006;
e) As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de
mandato previsto no item 12.2 “a” deste Edital, com firma reconhecida, operador devidamente
credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br;
f) A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de
empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu
operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital;
g) O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa;
h) A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico,
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil;
i) É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
j) O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
k) A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data
e horário limite estabelecido;
l) Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
m) O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora
da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros;
n) Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação.
XIII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
13.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio
dessa documentação.
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13.1.1 - As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta com a descrição do
objeto ofertado e preço, eletronicamente, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos
no edital, até o dia e horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro
dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário
disponibilizado ser preenchidos, observando as orientações contidas no mencionado endereço;
13.1.2 - Arquivos os quais A Pregoeira e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a
administração, uma vez que, inviabiliza aA Pregoeira a análise dos mesmos, impossibilitando seu
julgamento quanto a legalidade da sua habilitação no certame.
13.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio
de chave de acesso e senha.
13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em
campo próprio do site Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas neste Edital.
13.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
13.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
13.7 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
13.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação dA Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
14.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
14.1.1 - Valor total do item;
14.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia.
14.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
14.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços.
14.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
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14.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
14.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;
14.6.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte dos contratados pode
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, após o devido processo legal, gerar as
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento
por sobrepreço na execução do contrato.
XV - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
15.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário
e local indicados neste Edital.
15.2 - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
15.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
15.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
15.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
15.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre A Pregoeira e os licitantes.
15.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
15.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
15.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
15.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
15.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 1,00 (um real).
15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em que
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
15.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
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15.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.
15.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
15.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá A Pregoeira,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
15.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada à Bolsa de Licitações do Brasil - BLL
www.bll.org.br / bllcompras;
15.15.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
15.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
15.18 - No caso de desconexão com A Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
15.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para A Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
15.20 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
15.21 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
15.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
15.23 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.
15.24 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
15.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
15.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
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se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
15.27 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro,
o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de
preferência, conforme regulamento.
15.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.
15.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, A Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
15.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
15.31 - A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
15.32 - Após a negociação do preço, A Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
16.1 - Encerrada a etapa de negociação, A Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos.
16.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93.
16.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.
16.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que ofertem probabilidade de certeza à
suspeita.
16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.5 - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira em até 24h do recebimento
do pedido de prorrogação.
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16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
16.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, A Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
16.7 - Havendo necessidade, A Pregoeira suspenderá a sessão, informando na caixa eletrônica de troca de
mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade.
16.8 - A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
16.8.1 - Também nas hipóteses em que A Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
16.8.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
16.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (caso no
Anexo I do Edital constar essa exclusividade), será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do
empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
16.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, A Pregoeira verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
XVII - DA HABILITAÇÃO.
17.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, A Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
17.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
17.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
17.1.2.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
17.1.2.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
17.1.3 - Constatada a existência de sanção, A Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
17.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
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aceitação da proposta subsequente.
17.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
17.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação.
17.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
17.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
17.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
17.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
17.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:
17.7.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa
física);
b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir;
f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do Brasil,
caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.
17.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da
sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela
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Secretaria da Receita;
e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.
3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de
emissão.
4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pela
Pregoeira ou membro de equipe de apoio.
17.7.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede
da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do
balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta
Comercial. (Obs.: Dispensado para empresas Microempresas, Empresas de Pequeno Porte optantes
pelo SIMPLES NACIONAL e Microempreendedores Individuais-MEI).
17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) Atestados
de Capacidade Técnica em nome da empresa, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado.
a.1) Quando se tratar de comprovação de aptidão fornecido por órgão público, deve ser acompanhada
de cópia do Contrato Administrativo do extrato de publicação do Contrato no respectivo Diário Oficial
do Órgão contratante e Nota Fiscal;
a.1) Quando se tratar de comprovação de aptidão fornecido por pessoa jurídica de direito privado, deve
ser acompanhada de via original ou cópia autenticada do Contrato assinado entre as partes, devendo
ainda, a assinatura no Atestado de Capacidade Técnica estar com reconhecimento de firma em cartório e
vir acompanhado do ato constitutivo da empresa que emitiu o documento, para comprovar que quem
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assinou o documento é o responsável legal pela contratante.
a) Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia, em plena validade, da empresa e de seu(s) Responsável (s) Técnico(s);
b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; apresentando
atestado(s) em nome do mesmo, comprovando execução da obra de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação com respectivo CAT - Certidão
de Acervo Técnico emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia) juntamente com uma DECLARAÇÃO da ANUÊNCIA deste edital do profissional
detentor dos atestados.)
b.1) A assinatura do profissional na declaração de Anuência deverá ser com assinatura reconhecida
firma em cartório.
b.2) Não será aceita declaração de anuencia generica. Somente será aceita declaração de anuencia
especifica para este edital
c) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante
deverá ser feita através de um dos seguintes documentos:
I - Ficha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou
III - Contrato Social ou último aditivo se houver;
IV - Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA-BA, onde conste o nome do
respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou é Responsável
Técnico da licitante; ou
V - Contrato de Trabalho Particular com reconhecimento de firma das assinaturas.
d) Comprovação de registro da licitante no Conselho Regional de Administração – CRA, com
apresentação de Certidão de Regularidade expedida pela entidade em plena validade.
e) Declaração, com firma reconhecida do profissional referido na alínea ‘b’ de que se obriga a
acompanhar, na qualidade de responsável técnico, pessoalmente a execução do contrato, assumindo,
solidariamente, as responsabilidades da licitante, inclusive no que se refere às obrigações e sanções
previstas neste edital e no contrato.
f) – Comprovação de registro da licitante e do (s) Responsáveis Técnicos no Conselho Regional de
Administração- CRA, com a apresentação de Certidão de Regularidade expedida pela entidade em
plena validade.
17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital.
17.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência
deste Edital.
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17.7.7 - Declaração formal da empresa licitante, de que concorda e sujeitar-se-á a todos os termos do
presente Edital, inclusive de acatar os cronogramas de prazos de prestação dos serviços que serão estipulados
pela Administração, podendo os serviços serem prestados diariamente, conforme necessidade, e que:
a) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de capital com direito a voto ou
controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou subcontratados sejam servidores desta Prefeitura, sob
qualquer regime de contratação;
b) Que conhece os locais e as dificuldades para exercerem os serviços;
c) Que assumem total responsabilidade perante órgãos fiscalizadores, inclusive por eventuais autuações ou
multas incidentes sobre as atividades e serviços objeto deste, isentando o Município de qualquer ônus.
17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI.
17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.
17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
17.11 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
17.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
17.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
17.14 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá
nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
17.15 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado
a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu
às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das
sanções cabíveis.
17.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
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18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (dois) dias
úteis, a contar da solicitação dA Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
18.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
18.1.2 - conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para contato, banco, número
da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
18.1.3 - conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, bem como, a
garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo do
Termo de Referência.
18.1.4 - constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município.
18.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
18.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.
18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
18.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
18.7 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão de
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios:
18.7.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual de redução ofertado
pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item;
18.7.2 - Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem poderá, a empresa
vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em detrimento de outros.
18.7.3 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na etapa de lances
para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote/item. Mas não poderá ser
maior do que o lance vencedor do lote/item.
XVIX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
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19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá encaminhar
pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.
19.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que deverá
ser encaminhado por escrito em atenção dA Pregoeira.
19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
19.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, imediatamente posteriores ao
ato de declaração do vencedor
19.2 - Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
19.2.1 - Nesse momento A Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
19.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
19.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacaopocoes2021@gmail.com
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacaopocoes2021@gmail.com em outros 03 (três) dias úteis,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
19.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
19.3 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
19.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 19.2 autoriza A Pregoeira a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
19.5 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do
Município (https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial), passando a valer para todos os efeitos à partir da
data da publicação.
XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
20.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
Pregão Eletrônico nº 037/2022 - Pag. 15

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTKXRUQ4MKIWNJRGRERGMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Junho de 2022
20 - Ano XIV - Nº 1344

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

20.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
20.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, telefone, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
20.2.2 - A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos na Bolsa de
Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras e nas informações constantes na Receita Federal,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
XXI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.1 - Não havendo manifestação de recurso, A Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
21.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento
licitatório.
21.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XXII - DA CONTRATAÇÃO
22.1 - A Adjudicatária fica automaticamente convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez)
dias corridos após a publicação da homologação do certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação por igual
período, por motivo justo e aceito pela Administração, devendo comparecer à Divisão de Licitações e Contratos,
Praça da Bandeira, nº 02, centro, na cidade de Poções, Bahia.
22.2 - Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.
22.3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e
verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
22.4 - O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e será emitido para o
CNPJ informado na proposta de preços.
22.5 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada
para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação
das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação não se realizar.
22.6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
Pregão Eletrônico nº 037/2022 - Pag. 16

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTKXRUQ4MKIWNJRGRERGMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Junho de 2022
21 - Ano XIV - Nº 1344

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

aditamento.
22.7 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação
regular de que se trata o item 18.5, alínea (a) ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais
licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
22.7.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da
divulgação do aviso por publicação no Diário Oficial do Município.
22.8 - O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
22.8.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de
Licitações e Contratos para assinatura do instrumento contratual.
XXIII - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
23.1 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, terão todos os direitos e deveres observados pela
lei Complementar 123/06.
23.2 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, deverão apresentar uma declaração, conforme
modelo Anexo VI.
XXIV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO E PRAZO
24.1 - A Prestação dos Serviços deverão ser efetuados no Município de Poções-Ba, parceladamente, de acordo
com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela
Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte forma:
a) Os equipamentos a serem locados pela Administração, deverão estar devidamente instalados e serem
disponibilizados para utilização com um prazo de antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do
horário previsto para o início do evento;
b) As ordens de serviços poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a Contratante achar
conveniente. No momento da assinatura do contrato a empresa irá constar o endereço de e-mail e/ou
número fac-simile para a realização dos pedidos, ficando a critério da Contratada o meio de comunicação
mais conveniente para Administração, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar o não
recebimento das Autorizações de Serviços.
24.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de
medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Fiscalização da
Prefeitura Municipal de Poções-Ba.
24.3 - O prazo contratual para a prestação dos serviços será de 01 (um) mês.
24.4 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na legislação vigente, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações.
24.5 - A Prefeitura Municipal de Poções-Ba não aceitará recibo como documento fiscal.
24.6 - As despesas dos serviços acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos das seguintes dotações:
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Dotação Orçamentária:
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pocões
Órgão: 0301 - Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 030107 - Departamento de Cultura
Atividade/Projeto: 2.009 - Fomento as Manifestações e Atividades Culturais
Fonte Recurso: 00 - Recursos Ordinarios
XXV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e serão
separadas conforme requisições emitidas pelo Departamento de Compras até 02 (dois) dias úteis antes da
data do pagamento;
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda,
c) servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição
do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com
antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
d) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
e) CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
f)

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência,na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
g) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste Contrato,
bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
h) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante;
b) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos,
quando nas dependências Contratante, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços
objeto desta licitação, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;
c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada,
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;
d) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários
e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;
e) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por
esses pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;
f) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação
pertinente;
g) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome
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da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização;
h) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;
i) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
j) A Contratada obriga-se a executar os serviços ora contratados, no período em se fizer necessário, com
zelo, desempenho e qualidade técnica, necessária a satisfatório a prestação dos referidos serviços,
cabendo a parte contratada dar andamento aos ulteriores atos do processo, até o trânsito em julgado da
sentença, inclusive arcar com todas as custas judiciais referentes aos recursos interpostos;
k) Executar e acompanhar os levantamentos acordados, suas especificações e demais elementos técnicos,
assim como as demais determinações da CONTRATANTE e legislação pertinente;
l) A Contratada se obriga a Contratante, fiel e integral cumprimento dos termos do presente contrato,
respondendo pelos danos e prejuízos que venha a causar à Contratante;
m) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante;
n) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a
funcionários de terceiros contratados;
o) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;
p) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes
de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como
obrigarse por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser
atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
q) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a contratada adotará as providências
necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas,
queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação,
reembolsará a Contratante das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo
improrrogável de 10 (dez) dias úteis a contar da data do efetivo pagamento;
r) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados se realizem com
esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
s) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93:
t) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários
à execução dos serviços objeto do contrato.
XXVI - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
26.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;
26.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
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responsabilidade na execução do contrato.
26.3 - O prazo da realização do serviço é de 01 (um) mês, a partir da assinatura do presente contrato, podendo
ser prorrogado por igual período, limitado a 60 (sessenta meses), conforme Lei nº 8.666/93.
26.4 - No caso da prorrogação a empresa deverá apresentar à documentação equivalente a exigida para
habilitação do Pregão Eletrônico nº 037/2022.
XXVII - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XXVIII - RESCISÃO
28.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei nº 8.666/93.
28.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
28.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
28.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XXIX - DAS PENALIDADES
29.1 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei nº 10.520/02 e
8.666/93.
29.2 - A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada dos produtos
ou serviços objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados, implicará
na aplicação das penalidades contidas na Legislação em vigor.
29.3 - Além das penalidades previstas no "caput", e sem prejuízo das mesmas, a contratada ficará sujeito às
sanções, a seguir relacionadas:
I) Advertência;
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total;
III) Rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer o previsto no inciso II, sem prejuízo do
pagamento das respectivas multas;
IV) Pela rescisão do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% (dez por cento)
do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que já tenham sido
aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar a Contratante;
V) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Contratante por prazo de até 02 (dois) anos.
29.4 - As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas diretamente a
tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua
comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
29.5 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para apresentação de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.
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29.6 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
29.7 - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar multa a
CONTRATADA, caso não sejam aceitas suas justificativas, no montante de 05% (cinco por cento) do valor do
contrato, atualizado monetariamente.
29.8 - Pelo descumprimento das obrigações mencionadas na cláusula segunda, fica a contratada sujeito à multa
diária de 0,1 % (um décimo por cento) do valor da contratação, contados a partir do primeiro dia subseqüente à
notificação de infração contratual até o 30º (trigésimo) dia do inadimplemento.
29.8.1 - Ultrapassado este limite, incidirá multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual,
atualizado monetariamente.
29.9 - Caso a contratada não assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficará sujeito a multa de
até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contratação.
XXX - DOS ANEXOS
30.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Anexo I - Proposta de Preços;
Anexo II - Modelo de Procuração (Credencial);
Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
Anexo V - Minuta de Contrato;
Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

g) Anexo VII - Declaração de Inexistência de Impedimento;
h) Anexo VIII - Termo de Referência.

XXXI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
31.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
31.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá A Pregoeira, se necessário,
modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
31.3 - A Pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
31.4 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
31.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de PoçõesBa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
31.6 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas
pela Pregoeira e pelos licitantes presentes.
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31.7 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
31.8 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem.
31.9 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
31.10 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
31.11 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Praça da Bandeira, nº 02, centro, na cidade de Poções, Bahia.
31.12 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
31.13 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à
data fixada para o recebimento das propostas.
31.14 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
31.15 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Poções-Ba, localizado
na Secretaria de Finanças, à Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço
31.16 licitacaopocoes2021@gmail.com.
31.17 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 016, de 02 de Janeiro de 2017 e
Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março de 2020 e Portaria Municipal nº 034, de 12 de Julho de 2021e demais
normas e redações aplicáveis.
XXXII - FORO
32.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Poções-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.

Poções-Ba, 08 de Junho de 2021.

Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
1 – OBJETO
Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual A Contratação de
empresa para prestação de Serviço de Locação de Estrutura Metálica, Sonorização, Luz Cênica, Painel de
Led, e Gerador, em comemoração da Macha para Jesus.
2 - ITENS E QUANTITATIVOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
DATA: 28/06/2022

ITEM QUANT.

UNID.

UF:
FONE/FAX:

CONTATO:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

E-MAIL:
PRAZO DE PRESTAÇÃO: 01 (um) mês

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR UNIT.
DIARIA/HORA

VALOR TOTAL

LOTE 01 - EXTRUTURA

Especificação: P.A. completo (sonorização):

1.

01

DIARIA

02- mesas digitais 56 canais, para sistema de som line array,
( sendo que possuam 32 auxiliares).
24 caixas de som Line Array com no mínimo 03 auxiliares.
12 caixas de Sub SB.
16 monitores SM 400
02 side duplo de 04 vias.
01 Sistema de fone completo – 16 fone monitor
04 In Ear PSM 900
02 sub com auto falante de 18 polegadas para bateria.
30 pedestais girafa e garras
36 microfones.( SM58 – SM57 – microfones de tons 604 –
SM91 )
06 microfones sem fio uhf
08 praticáveis pantográficos de 2m x 1m
01 corpos de baterias
01 sistemas de contra baixo com cabeçote 450w caixas
originais 4X10 e caixa 15” original.
02 cubos de guitarra entre eles 02 valvulados
01 multicabo de 100 m cada e 56 vias espaguetadas
R$ 12.766,00
Cabos e extensões compatíveis e suficientes para ligação de
02 torres viradas para frente
02 torres de delay (40 metros após o praticável das mesas de
som virado para o palco, totalmente processadas para que o
som possa sair no mesmo tempo do P.A. principal).
02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4
amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS
por canal em 2 Omhs;
01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas;
01 Software de gerenciamento do sistema através de Tablet
ou computador;
01 Main power trifásico de 63 ampères por fase, regulador
de tensão, voltímetro e amperímetro;
01 Main power trifásico de 125 ampères por fase, regulador
de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador
de 10.000 watts para alimentação;
01 Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor
01 banco de teclado;
01 Bateria (instrumento musical) com todos os seus
acessórios (corpo e demais componentes), de alta qualidade
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e padrão, para uso das bandas musicais de grande porte
durante os eventos;
- Instalação: Praça do Divino Espírito Santo
- Período de utilização: 03 de julho de 2022;
- Os equipamentos de som deverão estar instalados e
testados no mínimo 24 horas antes do inicio do evento;
- os equipamentos deverão estar ligados e disponíveis a
partir do meio dia.
- Os equipamentos deverão ser retirados no máximo 24
horas após o término do evento.
Especificação: Iluminação Cênica, estrutura metálica e
painel de led:

6- Refletores PAR 64 foco 05.
12- Refletores Cob 200
36- Refletores PAR LED (RGBW) com leds de 12 watts.
06- Refletores Elipsoidal de 25º a 50º e potência mínima de
750 watts.
04- Mine Bruts com o mínimo de 06 lâmpadas DWE cada.
03- Máquinas de fumaça com controle externo.
01- Rack Dimmer de 12 canais (4000 kw), DMX.
16 Moving LighBeant 330 watts de modelos iguais.
16- Moving Light Bean de 230 watts 5R de modelos iguais.
01- Mesa de iluminação com no mínimo 2048 canais, com
R$ 9.933,00
04 saídas DMX.
01- Canhões seguidor com no mínimo 1.200 watts.
Gelatinas de variadas cores.
Completo sistema elétrico.
03- Ventiladores
01- Estrutura de alumínio modelo Q30 para confecção de
01 (um) grid para fixação de equipamentos de iluminação e
painéis de LED contendo no mínimo 150 metros lineares
de torres e demais acessórios necessários para sua
montagem.
01 Painel de LED para transmissão de vídeo, com resolução
mínima de 21 m.m, outdoor medindo mínimo de 15m²
acompanhado de processador de vídeo e demais acessórios
para seu perfeito funcionamento.

2.

3.

04

DIARIA

01 Palco estrutura Box Truss Q-50, medindo 12,00m x
10,00m de área livre, com pé direito de 7m, fechamento em
tela ortofônica, cobertura em lona anti-chamas, laterais de
Box trus para P.A e house mix duplo, com 01 camarins
octanonórmio climatizado e piso antiderrapante medindo
6m x 6m cada no nível do palco. 2,20m de altura do chão
ao piso com cobertrura em lona.
VALOR TOTAL DO LOTE

R$ 10.833,00

VALOR TOTAL

R$9.933,00

R$ 10.833,00

R$ 33.532,00
R$ 33.532,00

OBS.: TODAS OS CUSTOS E DESPESAS COM MÁQUINAS, INSUMOS, MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, HOSPEDAGEM E
ALIMENTAÇÃO, ESTÃO INCLUSOS NESTA PROPOSTA DE PREÇOS, EM TOTAL CONFORMIDADE
COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO VIII DO EDITAL.
1 - CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - Os Serviços deverão ser prestados no Município de Poções-Ba.
2.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações

e condições desta Proposta de Preços, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a regularização.
3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a prestação dos Serviços, conforme
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exigências do Edital.
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta, e
ainda declaramos que estamos cientes e aceitas de forma irrestrita todos os termos previstos no Edital.
Eu,
...................................................................
abaixo
assinado,
representante
da
empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento de todas as condições
referente à prestação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico nº 037/2022, e assim sendo, me comprometo a
prestá-lo fielmente conforme valores propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que já estão neste
preço inclusos todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais
como: Impostos, Tributos, Encargos e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e demais
despesas inerentes.
,

de

de

.

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a), (nacionalidade, estado civil,
profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela devidamente inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº
........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar,
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

,

de

_ de 20

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

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

,

de

de 20

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

,

de

de 20

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE POÇÕES-BA E A EMPRESA
............................................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça da
Bandeira, nº 02, centro, na cidade de Poções, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 14.242.200/0001-65, neste ato
representada por sua Prefeita, a Sra. Irenilda Cunha de Magalhães, doravante denominada CONTRATANTE e
a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº ............................ ,
com endereço comercial .................................., Bahia, representado neste ato por pelo(a) o(a)
Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a) da cédula de
identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a)
no CPF sob o n° .................., com
endereço na .................................., aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, Lei nº 10.520/02, e no Pregão Eletrônico nº
037/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a A Contratação de empresa para prestação
de Serviço de Locação de Estrutura Metálica, Sonorização, Luz Cênica, Painel de Led, e Gerador, em
comemoração da Macha para Jesus, conforme especificações constantes no Edital da Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico nº 037/2022 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação
de Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ .................
(..........................................................), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal e
Recibo, após devidamente atestado a prestação dos serviços pela Secretaria Responsável.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 01 (um) mês, contados
a partir da data de assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 60
(sessenta meses), conforme Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: ................................................................................
Programa/Atividade: .........................................................
Classificação Econômica: .................................................
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas
no item XXIX do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
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CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente
de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 037/2022, seus Anexos e a Proposta de Preços da
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e
ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização a prestação dos serviços e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Providenciar e garantir a instalação e disponibilização dos equipamentos a serem locados pela
Administração, com um prazo de antecedência mínima de 24 (setenta e duas) horas do horário previsto
para o início do evento;
d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Prestação de Serviços:
Endereço de E-mail: ........................................................
Fac-Simile: ...........................
e) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 037/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Poções-Ba, para dirimir qualquer
dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas.
Poções-Ba, ......... de ..................... de 20......

Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita

..................................................
Empresa Contratada

Testemunhas:
1-

Nome:
CPF:
2-

Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 037/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
, inscrita no CNPJ nº
, cumpre os
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora
do certame.

,

de

de 20

.

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do
credenciamento dos licitantes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Eu, ..................................(nome)..........., CPF:

representante
legal
da
firma, CNPJ
interessada em participar no Processo
Licitatório (Pregão Eletrônico nº 037/2022), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÇÕES-BA,
DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do item do Edital, que inexiste impedimento legal contra a
firma
para licitar ou contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.

,

de

de 20

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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