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Contratos

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

CONTRATO DE Nº 632/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
PRODUTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕESBA, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME,
E A EMPRESA ALINE TAVARES
ALMEIDA.
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 Municipal, a Sra. Irenilda Cunha de Magalhães, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade
nº01.659.482-72, emitida pela SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 270.595.105-91, com endereço na Rua Sete de
Setembro, n° 260, Centro, Poções, Bahia, CEP: 45.260-000, doravante denominada CONTRATANTE, e, como
COPARTICIPANTE, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, inscrito no CNPJ sob o nº 30.593.166/000120, com sede na Praça Benjamin Constant, nº 29, Centro, na cidade de Poções, Bahia, neste ato representado pela Secretária
Municipal de Educação, Sr.ª Dirani Cunha Porto Fagundes, brasileira, maior, casada, portadora do RG nº 0709577460,
CPF sob nº 692.795.515-15, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal nº 004/2021, e, a empresa
ALINE TAVARES ALMEIDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.348.121/0001-36, com
sede na Tv. Marechal Deodoro da Fonseca, n° 09, Lagoa Grande, na cidade de Poções, Bahia, representada pela Sra.
Aline Tavares Almeida, brasileira, solteira, empresária, com poderes outorgados por contrato social, portadora da cédula
de identidade n.º 0834812908, emitida pela SSP/BA, e do CPF/MF n.834.660.105-00, residente e domiciliada na Rua
Buganvilia, nº 226, Joaquim Mascarenhas, na cidade de Poções, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com
base nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações, e no Pregão Eletrônico nº 024/2022 e Ata de Registro
de Preços nº 040/2022, celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Produtos, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto: contratação de empresa para Aquisição de Materiais
de Consumo (Madeiras, Material de Construção, Material de Pintura, Material e Acessórios Elétricos, Material
Hidráulico, Equipamento de Proteção Individual, Mármore, Vidros e Sanitário) para atender as necessidades das
Secretarias Municipais (lote 14-madeira), conforme especificações constantes do processo de Pregão Eletrônico nº
024/2022e na Ata de Registro de Preços n° 040/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento de
Produtos.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) a serem pagos após o devido fornecimento dos produtos, podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 60
(sessenta) meses, conforme Lei nº 8.666/93 .
Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros,
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora contratado.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 08 de Agosto a 31 de Dezembro
de 2022, 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:
Unidade: 030600 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 030601 – Fundo Municipal de Educação
Projeto/Atividade: 1.030 – Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares
Projeto/Atividade: 2.030 – QSE – Quota Salário Educação
Pregão Eletrônico nº 024/2022
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Projeto/Atividade: 2.036 – Manutenção dos Serviços Técnicos Administrativos – FUNDEB 40%
Fonte de Recurso: 01 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 25%
Fonte de Recurso: 15 - Transferência de Recursos do FNDE
Fonte de Recurso: 19 - Transferência de FUNDEB 40%
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Elemento de Despesa : 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando a
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 a contratada às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII do
instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas,
para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III, da Lei nº 8.666/93, com as suas ulteriores alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades
previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos
que esta der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à parte
prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata de
Registro de Preços n° 040/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, inclusive
nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as deficiências
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades
apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados pela
CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados em prazo de até 02 (dias) dias úteis após a solicitação, independentemente da
quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: rondon.madeiras@hotmail.com
Contato: (77) 98831-0731
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
Pregão Eletrônico nº 024/2022
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f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar à CONTRATANTE, à população atendida e a terceiros,
em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao processo
Licitatório Pregão Eletrônico nº 024/2022 e Ata de Registro de Preços n° 040/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada: a Sra. Karla dos Santos
de Sousa, Coordenadora de Recursos Financeiros, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como representante da
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - 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 02 (duas) vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas.

Poções-Ba, 08 de Agosto de 2022.

__________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante

_______________________________
Dirani Cunha Porto Fagundes
Gestora do FME
Contratante
_________________________
ALINE TAVARES ALMEIDA
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF:

Pregão Eletrônico nº 024/2022
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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.

RESUMO DE CONTRATO Nº 632/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Poções- Ba.
Contratada: ALINE TAVARES ALMEIDA
Objeto: contratação de empresa para Aquisição de Materiais de Consumo (Madeiras, Material de
Construção, Material de Pintura, Material e Acessórios Elétricos, Material Hidráulico, Equipamento
de Proteção Individual, Mármore, Vidros e Sanitário) para atender as necessidades das Secretarias
Municipais (lote 14-madeira).
Valor do contrato: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Data de Assinatura: 08 de Agosto de 2022.
Prazo de duração: 31 de Dezembro de 2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 024/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

TERMO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO Nº 427/2022
A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, torna público o TERMO DE ANULAÇÃO DE
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 427/2022, TORNANDO SEM EFEITO o Termo de Rescisão
de Contrato nº 427/2022, conforme matéria publicada no Diário Oficial do Município de Poções- BA no
dia 04 de agosto de 2022, edição nº141, páginas 02 e 03, em decorrência de equívoco quando de sua
publicação, devendo por isso serem anuladas, tornadas sem efeitos as publicações em tela. De acordo
com o princípio da autotutela em que a administração pública pode rever seus atos administrativos.
Poções-BA, 08 de Agosto de 2022. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.
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Editais
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.113.324/0001-52
ATA. 12/2022 ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS EDITAL Nº02/2022
Em 05 de agosto de 2022, às 11 horas e 00 minutos, reuniu-se na Sede da
Secretaria Municipal de Saúde de Poções (situada à Rua Cardeal da Silva, n°75,
Centro, Poções/BA) a Comissão Especial Responsável pelo Credenciamento de
Prestadores de Serviços de Saúde do Município de Poções/BA, formalmente
designada pela Senhora Prefeita Municipal através da Portaria nº050/2021 de 22
de dezembro de 2021, para abertura e julgamento da documentação de habilitação
de Prestadores de Serviços de Saúde, referente ao Credenciamento regido pelo
Edital – nº02/2022. Aberta a reunião, a Presidente, a Srª Marília Augusta Curvelo
de Magalhães, checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes
atribuídos pela Portaria Municipal acima citada, tendo comparecido os seguintes
membros Samantha Freitas, Keila Marta Silva Oliveira de Magalhães e Lilian de
Oliveira Silva. Dando seguimento, a Presidente informou que lhes foi entregue a
documentação de 1 (um) postulante a credenciamento para prestação de serviços
de diagnóstico por gastroenterologia, angiologia, ultrassonográfico, consultas
médicas especializadas, diagnóstico em neurologia, diagnóstico em cardiologia,
anatomopatológico, mastologia e endocrinologia. O Envelope foi conferido quanto
à inviolabilidade e os dizeres de endereçamento, estando conformes as exigências
editalícias. Posteriormente, o mesmo foi aberto e seu conteúdo comparado com o
solicitado no Edital n°02/2022. Após a análise documental foi constatado que o
querente a credenciamento a seguir apresentou todas as condições que lhe confere
perfeita conformidade com o instrumento convocatório. Assim sendo, foi declarada
CREDENCIADA POR ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS: IMA
CORPUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.050.641/0001-09, situada à Rua
Osvaldo Cruz, nº259, Centro, Poções/BA, CEP n° 45.260-000, tendo como
responsável técnico, o Sr. Kleber Vilasboas Alves, médico, portador da cédula de
identidade nº1777112-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°275.437.305-53 e
inscrito no CRM sob o n°12.428/BA, domiciliado à Rua Almir Rocha e Silva, Nº61,
Alto de Recreiro, Poções/BA, CEP n°45.260-000, para a prestação dos seguintes
serviços: tabela 1 (item 01- Endoscopia Digestiva Alta); tabela 2 (item 02- Doppler
Colorido Venoso dois Membros, item 04- Doppler Colorido Arterial dois Membros,
item 06- Doppler da Tireóide, item 07- Doppler de Bolsa Escrotal);
Rua Cardeal da Silva,nº 75, Centro, Poções/BA – CEP 45260-000
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tabela 3 (item 13- Ultrassonografia Morfológica); tabela 4 (itens 03, 04, 07, 12, 18,
22- Consultas em Endocrinologia, Gastroenterologia, Neurologia, Reumatologia,
Urologia, Pediatria); tabela 8 (item 01- EEG); tabela 11 (item 01- Ecocardiograma,
item 03- Holter, item 04- Mapa, item 05- Teste Ergométrico); tabela 12 (item 29Fragmentos Mama Mesma Região, item 30- Fragmentos da Mama Região
Diferente, item 32- Fragmentos da Próstata Teleguiada, item 37- Líquidos e
Raspagens Cutâneas-Tireóide); tabela 13 (item 01- Punção Aspirativa de Mama
por Agulha Fina, item 02- Punção de Mama com Agulha Grosa, item 04- Biópsia) e
tabela 14 (item 01- Punção Aspirativa de Tireóide), conforme Requerimento de
Credenciamento anexo ao processo, e não havendo mais pleiteantes avaliar e não
tendo mais do que tratar e registrar, a Sra. Presidente agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião às 11 horas e 40 minutos quando, para fins de
direito, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão que
permaneceram até o final desta.

Poções/BA, 05 de agosto de 2022.

Marília Augusta Curvelo de

Samantha Freitas

Magalhães
Presidente

Membro

Keila Marta Silva Oliveira

Lilian de Oliveira Silva

de Magalhães
Membro

Membro

Rua Cardeal da Silva,nº 75, Centro, Poções/BA – CEP 45260-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.113.324/0001-52
ATA. 67/2022 ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS EDITAL Nº11/2021
Em

08 de agosto de 2022, às 12 horas e 00 minutos, reuniu-se na Sede da

Secretaria Municipal de Saúde de Poções (situada à Rua Cardeal da Silva, n°75,
Centro, Poções/BA) a Comissão Especial Responsável pelo Credenciamento de
Prestadores de Serviços de Saúde do Município de Poções/BA, formalmente
designada pela Senhora Prefeita Municipal através da Portaria nº050/2021 de 22
de dezembro de 2021, para abertura e julgamento da documentação de habilitação
de Prestadores de Serviços de Saúde, referente ao Credenciamento regido pelo
Edital – nº11/2021. Aberta a reunião, a Presidente, a Srª Marília Augusta Curvelo
de Magalhães, checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes
atribuídos pela Portaria Municipal acima citada, tendo comparecido os seguintes
membros Lilian de Oliveira Silva, Samantha Freitas e Keila Marta Silva Oliveira de
Magalhães. Dando seguimento, a Presidente informou que lhes foi entregue a
documentação de 1 (um) postulante a credenciamento para prestação de serviços
médicos. O Envelope foi conferido quanto à inviolabilidade e os dizeres de
endereçamento, estando conforme as exigências editalícias. Posteriormente, o
mesmo foi aberto e seu conteúdo comparado com o solicitado no Edital n°11/2021.
Após a análise documental foi constatado que o querente a credenciamento a
seguir apresentou todas as condições que lhe confere perfeita conformidade com
o instrumento convocatório. Assim sendo, foi declarado CREDENCIADO POR
ATENDER

A

TODAS

AS

EXIGÊNCIAS

EDITALÍCIAS:

CONTRATADO:

GUILHERME BERNARDO MEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº46.985.002/0001-88,
situada à Avenida Dois de Julho, nº96, Sala 229 A, Ernesto Melo, Santo Antônio de
Jesus/BA, CEP n°44.440-900, tendo como responsável técnico e executor dos
serviços, o Srº. Guilherme Bernardo Meira, médico, portador da cédula de
identidade RG n°S2023496837-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°046.884.035-42
e inscrito no CRM sob o n°40222/BA, para a prestação dos seguintes serviços:
Permanência em Plantão de Unidade de Pronto Atendimento durante 12 horas
entre 08h00min de segunda e 08h00min de sábado (tabela 01; item 01);
Permanência em Plantão de unidade de Pronto Atendimento durante 12 horas entre
08h00min de sábado e 08h00min de segunda (tabela 01; item 02), conforme
Requerimento de Credenciamento anexo ao processo e não havendo
Rua Cardeal da Silva,nº 75, Centro, Poções/BA – CEP 45260-000
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mais pleiteantes a avaliar e não tendo mais do que tratar e registrar, a Sra.
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 12
horas e 40 minutos quando, para fins de direito, lavrou-se a presente ata, que vai
assinada pelos membros da Comissão que permaneceram até o final desta.

Poções/BA, 08 de agosto de 2022.

Marília Augusta Curvelo de

Lilian de Oliveira Silva

Magalhães
Presidente

Membro

Samantha Freitas

Keila Marta Silva Oliveira de
Magalhães.

Membro

Membro

Rua Cardeal da Silva,nº 75, Centro, Poções/BA – CEP 45260-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.113.324/0001-52
ATA. 65/2022 ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS EDITAL Nº11/2021
Em

02 de agosto de 2022, às 11 horas e 00 minutos, reuniu-se na Sede da

Secretaria Municipal de Saúde de Poções (situada à Rua Cardeal da Silva, n°75,
Centro, Poções/BA) a Comissão Especial Responsável pelo Credenciamento de
Prestadores de Serviços de Saúde do Município de Poções/BA, formalmente
designada pela Senhora Prefeita Municipal através da Portaria nº050/2021 de 22
de dezembro de 2021, para abertura e julgamento da documentação de habilitação
de Prestadores de Serviços de Saúde, referente ao Credenciamento regido pelo
Edital – nº11/2021. Aberta a reunião, a Presidente, a Srª Marília Augusta Curvelo
de Magalhães, checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes
atribuídos pela Portaria Municipal acima citada, tendo comparecido os seguintes
membros Janne Cardoso Rodrigues Lima Santos, Samantha Freitas e Lilian de
Oliveira Silva. Dando seguimento, a Presidente informou que lhes foi entregue a
documentação de 1 (um) postulante a credenciamento para prestação de serviços
médicos. O Envelope foi conferido quanto à inviolabilidade e os dizeres de
endereçamento, estando conforme as exigências editalícias. Posteriormente, o
mesmo foi aberto e seu conteúdo comparado com o solicitado no Edital n°11/2021.
Após a análise documental foi constatado que o querente a credenciamento a
seguir apresentou todas as condições que lhe confere perfeita conformidade com
o instrumento convocatório. Assim sendo, foi declarado CREDENCIADO POR
ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS: CONTRATADO: ROMÁRIO
FELIPE COUTINHO PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº42.964.280/0001-06,
situada à Rua Deraldino Alves Pereira, nº63, Centro, Mortugaba/BA, CEP
n°46.290.000, tendo como responsável técnico e executor dos serviços, o Sr.
Romário Felipe Coutinho Pereira, médico, portador da cédula de identidade RG
n°3.012.213 SSP/PB, inscrito no CPF sob o n°066.294.334-16 e inscrito no CRM
sob o n°37138/BA, para a prestação dos seguintes serviços: Permanência em
Plantão de Unidade de Pronto Atendimento durante 12 horas entre 08h00min de
segunda e 08h00min de sábado (tabela 01; item 01); Permanência em Plantão de
unidade de Pronto Atendimento durante 12 horas entre 08h00min de sábado e
08h00min de segunda (tabela 01; item 02), conforme Requerimento de
Credenciamento anexo ao processo e não havendo mais pleiteantes a
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avaliar e não tendo mais do que tratar e registrar, a Sra. Presidente agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião às 11 horas e 40 minutos quando,
para fins de direito, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da
Comissão que permaneceram até o final desta.

Poções/BA, 02 de agosto de 2022.

Marília Augusta Curvelo de

Janne Cardoso Rodrigues Lima Santos

Magalhães
Presidente

Membro

Samantha Freitas

Lilian de Oliveira Silva

Membro

Membro
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ATA. 66/2022 ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS EDITAL Nº11/2021
Em

05 de agosto de 2022, às 09 horas e 00 minutos, reuniu-se na Sede da

Secretaria Municipal de Saúde de Poções (situada à Rua Cardeal da Silva, n°75,
Centro, Poções/BA) a Comissão Especial Responsável pelo Credenciamento de
Prestadores de Serviços de Saúde do Município de Poções/BA, formalmente
designada pela Senhora Prefeita Municipal através da Portaria nº050/2021 de 22
de dezembro de 2021, para abertura e julgamento da documentação de habilitação
de Prestadores de Serviços de Saúde, referente ao Credenciamento regido pelo
Edital – nº11/2021. Aberta a reunião, a Presidente, a Srª Marília Augusta Curvelo
de Magalhães, checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes
atribuídos pela Portaria Municipal acima citada, tendo comparecido os seguintes
membros Janne Cardoso Rodrigues Lima Santos, Samantha Freitas e Keila Marta
Silva Oliveira de Magalhães. Dando seguimento, a Presidente informou que lhes foi
entregue a documentação de 1 (um) postulante a credenciamento para prestação
de serviços médicos. O Envelope foi conferido quanto à inviolabilidade e os dizeres
de endereçamento, estando conforme as exigências editalícias. Posteriormente, o
mesmo foi aberto e seu conteúdo comparado com o solicitado no Edital n°11/2021.
Após a análise documental foi constatado que o querente a credenciamento a
seguir apresentou todas as condições que lhe confere perfeita conformidade com
o instrumento convocatório. Assim sendo, foi declarado CREDENCIADO POR
ATENDER

A

TODAS

AS

EXIGÊNCIAS

EDITALÍCIAS:

CONTRATADO:

CARVALHO LEITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº21.488.772/0001-94, situada à Rua Félix Gaspar, nº52, Sala 2, Centro,
Jequié/BA, CEP n°45.200.350, tendo como responsável técnico e executor dos
serviços, o Srº. Raphael Carvalho Farias Leite Medeiros, médico, portador da
cédula de identidade RG n°956552986-SSP/BA, inscrito no CPF sob o
n°036.137.455-00 e inscrito no CRM sob o n°027290/BA, para a prestação dos
seguintes serviços: Permanência em Plantão de Unidade de Pronto Atendimento
durante 12 horas entre 08h00min de segunda e 08h00min de sábado (tabela 01;
item 01); Permanência em Plantão de unidade de Pronto Atendimento durante 12
horas entre 08h00min de sábado e 08h00min de segunda (tabela 01; item 02),
conforme Requerimento de Credenciamento anexo ao processo e não
Rua Cardeal da Silva,nº 75, Centro, Poções/BA – CEP 45260-000
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havendo mais pleiteantes a avaliar e não tendo mais do que tratar e registrar, a Sra.
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 09
horas e 40 minutos quando, para fins de direito, lavrou-se a presente ata, que vai
assinada pelos membros da Comissão que permaneceram até o final desta.

Poções/BA, 05 de agosto de 2022.

Marília Augusta Curvelo de

Janne Cardoso Rodrigues Lima Santos

Magalhães
Presidente

Membro

Samantha Freitas

Keila Marta Silva Oliveira de
Magalhães.

Membro

Membro
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__________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com 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, Leis Federais nº 8.666/93,
e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 041/2022 do tipo menor
preço Global, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais e
Enfeites Natalinos para uso na Decoração das festas de Fim de Ano do Município de Poções - BA, de acordo com as
especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL
www.bll.org.br / bllcompras, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão
divulgados no site 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. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 09/08/2022 até 18/08/2022
às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 18/08/2022, às 08:30h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com.
Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.
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__________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022
A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com 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, Leis Federais nº 8.666/93,
e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 042/2022 do tipo menor
preço por lote, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de
Locação de Estrutura Metálica, Painel de Led, Mini Trio e Gerador, para a 17ª Expopoções, de acordo com as
especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL
www.bll.org.br / bllcompras, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão
divulgados no site 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. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 10/08/2022 até 19/08/2022
às 09:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 19/08/2022, às 10:00h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com.
Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

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

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
17 - Ano XIV - Nº 1414

Poções

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 042/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2022
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, tend \o 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 19/08/2022, às 10:00h, PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão
Eletrônico nº 042/2022, do tipo MENOR PREÇO Lote, com modo de disputa “ABERTO” para seleção da
proposta mais vantajosa para seleção da proposta mais vantajosa para
,
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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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022
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 042/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 156/2022
IV IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
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: 19/08/2022
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 Antônia Marques da Silva Neta 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 Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Locação de
Estrutura Metálica, Painel de Led, Mini Trio e Gerador, para a 17ª Expopoções, 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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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.
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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
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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 Orçamentária: 030401- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desensenvolvimento
Rural.
Atividade/Projeto: 2.014 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural.
Fonte Recurso: 00 - Recursos Ordinarios
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
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;
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g) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome
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;
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26.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
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 042/2022.
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, 26 de Julho de 2022.

Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
1 – OBJETO
Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Contratação de empresa
para Prestação de Serviços de Locação de Estrutura Metálica, Painel de Led, Mini Trio e Gerador, para a
17ª Expopoções.
2 - ITENS E QUANTITATIVOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
DATA: 19/08/2022

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

VALOR TOTAL

LOTE 01 - EXTRUTURA

1.

04

DIARIA

2.

04

DIARIA

3.
4.
5.

04
04
04

DIARIA
DIARIA
DIARIA

6.

04

DIARIA

7.

04

DIARIA

8.

04

DIARIA

9.

04

DIARIA

10.

04

DIARIA

11.

04

DIARIA

12.

04

DIARIA

1(um) Gerador de 180 KVA, carenado e silenciado,
combustível por conta da Licitante
02 Painel de LED para transmissão de vídeo, com resolução
mínima P6, outdoor medindo mínimo de 10m²
acompanhado de processador de vídeo e demais acessórios
para seu perfeito funcionamento.
VALOR TOTAL DO LOTE 01
LOTE 02
10 Toldo 10m x 10m com 3m de pé direito
10 Toldos 5m x 5m com modelos iguais
10 Toldos 4m x 4m com modelos iguais
150 linear por 2,20m de altura de fechamento em folhas de
zinco de modelos iguais, (já instalado).
200 baias 3m x 2,20m
03 portal de estrutura Box Truss Q-30 medindo 8 metros de
largura por 4m. de altura.
150 metros de gradeado disciplinadores de modelos iguais
para cercamento
01 piso elevado, medindo 8,0m x 2,50m, por 0,50
centimetros de altura, encarpetado
01- Estrutura de alumínio modelo Q30 para confecção de
01 (um) grid para fixação de painéis de LED contendo no
mínimo 40 metros lineares de torres e demais acessórios
necessários para sua montagem.
VALOR TOTAL DO LOTE 02
LOTE 03
01 MINI TRIO contendo
1 Gerador de no mínimo 50 KWA, em compartimento
silenciado
1 Console de mixagem analógica com no mínimo 12
canais
1 processador de qualidade comprovada
1 equalizador de no mínimo 31 bandas
1 quadri-gate
16 graves
16 médio graves
16 cornetas
16 twitter
2 microfones SM58

R$ 2.583,33

R$ 10.333,33

R$ 2.766,67

R$ 11.066,67
R$ 21.400,00

R$ 2.516,67
R$ 1.283,33
R$ 816,67

R$ 10.066,67
R$ 5.133,33
R$ 3.266,67

R$ 1.325,00

R$ 5.300,00

R$ 11.566,67

R$ 46.266,67

R$ 2.750,00

R$ 11.000,00

R$ 916,67

R$ 3.666,67

R$ 966,67

R$ 3.866,67

R$ 950,00

R$ 3.800,00
R$ 92.366,67

R$ 413,33
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2 microfones sem fio
8 Amplificadores para alimentação do sistema do som
O Mini -Trio será utilizado por 50 horas para divulgação da
Festa da Terra do Divino, no minimo 3 hora por dia.
VALOR TOTAL DO LOTE 02

R$ 1.653,33

VALOR TOTAL

R$ 115.420,00

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

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 042/2022, 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 042/2022
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 042/2022
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 042/2022
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 042/2022
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
042/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a Contratação de empresa para Prestação de
Serviços de Locação de Estrutura Metálica, Painel de Led, Mini Trio e Gerador, com Montagem e
desmontagem de equipamentos, visando a realização da 17ª Expopoções, conforme especificações constantes
no Edital da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 042/2022 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 042/2022, 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 042/2022.
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 042/2022
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 042/2022, 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 042/2022
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

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

representante
legal
da
firma, CNPJ
interessada em participar no Processo
Licitatório (Pregão Eletrônico nº 042/2022), 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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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2022
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 Marçode 2020, Decreto
Municipal nº 017, de 02 de Janeiro de 2017, Portaria Municipal n° 034, de 12 de Julho de 2021e demais normas
e redações aplicáveis torna que fará realizar no dia 19/08/2022, às 08:30h, PROCESSO LICITATÓRIO na
modalidade Pregão Eletrônico nº 041/2022, do tipo MENOR PREÇO por Global, com modo de disputa
“ABERTO” para seleção da proposta mais vantajosa para Contratação de Empresa para Aquisição de
Materiais e Enfeites Natalinos para uso na Decoração das festas de Fim de Ano do Município de Poções - BA,
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
a
partir
do
site
https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial.

Secretaria Municipal de Administração

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

Pregão Eletrônico nº 041/2022 - Pag. 1

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

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
50 - Ano XIV - Nº 1414

Poções

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 041/2022
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, DECRETO MUNICIPAL Nº 017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017, PORTARIA MUNICIPAL N° 034,
de 12 de Julho de 2021E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS.
II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 156/2022
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Global
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - FORMA DE FORNECIMENTO: IMEDIATO
VIII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 19/08/2022
HORA: 08:30h
8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da
informação - INTERNET, através do site Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras. A
Sessão será conduzida pela Pregoeira Antônia Marques da Silva Netacom 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): site Bolsa de Licitações do
Brasil - BLL www.bll.org.br.
8.3 - Início de Acolhimento de propostas: 10/08/2022
8.4 - Recebimento das propostas: 10/08/2022 até 19/08/2022 às 08:15h.
8.5 - Abertura das propostas: 19/08/2022 às 08:15h.
8.6 - Início da sessão de disputa de preços: 19/08/2022 às 08:30h.
IX - OBJETO:
9.1. Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais e Enfeites
Natalinos para uso na Decoração das festas de Fim de Ano do Município de Poções - BA, conforme
especificaçõesconstantes nos Anexos deste Edital.
9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, o Fornecimento dos
itens constantes do Anexo I.
9.3 - A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na Minuta do Contrato
de Fornecimento, Anexo V deste Edital.
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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 n° 034, de 12 de
Julho de 2021e 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
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 n° 034, de 12 de
Julho de 2021e 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 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 pelo Pregoeira e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações
e Contratos, nos mesmos locais e horários, pelo(s) Telefax (77) 3431-4845.
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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;
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;
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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.
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 conseguirem fazer o Download por estarem
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a
administração, uma vez que, inviabiliza à Pregoeira a análise dos mesmos, impossibilitando seu julgamento
quanto a legalidade da sua habilitação no certame;
13.1.3 - A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por seu
representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, devendo conter
todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação, sendo DESCLASSIFICADA a proposta de preços inicial que
não atender a estes critérios.
13.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio
de chave de acesso e senha.
13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em
campo próprio do site 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.
13.9 - Os licitantes deverão apresentar amostra de todos os produtos para os quais for declarado vencedor,
em sua embalagem original, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o término da sessão pública do
Pregão (poderá ser subdividido o item para conferência da amostra, ex.: rolo de mangueira de 100 metros,
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poderá ser apresentado 1 ou 2 metros (desde que possível a conferência do atendimento das exigências do
edital).
13.10 - As amostras solicitadas devem ser apresentadas em embalagens individuais, devidamente
identificadas, em saco plástico transparente. A entrega das amostras é obrigatória para a empresa
declarada vencedora do lote, ou seja, a empresa que não apresentar as amostras solicitadas no prazo
disposto no item 13.9 ou que na apresentação, suas amostras não estejam de acordo com as especificações
– segundo análise do Setor de Compras formada por servidores designados da unidade requisitante - serão
desclassificadas.
13.11 - As amostras servirão para conferência da qualidade dos produtos ofertados com a descrição dos
itens do Termo de Referência e serão avaliadas pelo Setor de Compras formada por servidores designados
da unidade requisitante.
13.12 - A avaliação das amostras analisará as características exigidas no edital como blindagem,
luminosidade, resistência, cor e medidas e demais características do objeto licitado para conferência do
atendimento às exigências do edital.
13.13 - Em caso de não apresentação da amostra ou desclassificação da amostra da empresa declarada vencedora,
será convocada a segundo classificada para apresentação de sua amostra e eventual renegociação dos preços,
sendo lavrada Ata circunstanciada dessa eventual sessão.
XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA
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.
14.1.3 - A proposta escrita a ser anexada no sistema deverá ser apresentada papel timbrado da empresa
licitante, devendo conter os dados da proponente (razão social, endereço, CNPJ/MF, banco, agência e conta
corrente, correio eletrônico etc.), redigida com clareza em língua portuguesa, datada. (Modelo de Proposta
sugerido no Anexo I), acompanhada de Prospecto e/ou Catálogo que contenha as ESPECIFICAÇÕES
DETALHADAS E FOTOS dos itens constantes do Anexo I do Edital.
14.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
14.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no Fornecimento dos
Materiais.
14.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
14.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de suaapresentação.
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
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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.
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,
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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.
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 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
Pregão Eletrônico nº 041/2022 - Pag. 8

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

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
57 - Ano XIV - Nº 1414

Poções

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

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 alegalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que ofertem probabilidade de certeza à suspeita.
16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.5 - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira em até 24h do recebimento do
pedido de prorrogação.
16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
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.
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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, contra proposta 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 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.
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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
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
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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 pelo
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 ou do extrato de publicação do Contrato no respectivo Diário
Oficial do Órgão contratante ou Nota Fiscal;
a.2) 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.
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.
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17.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência
deste Edital.
17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI.
17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.
17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresade
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.
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,
Pregão Eletrônico nº 041/2022 - Pag. 13

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

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
62 - Ano XIV - Nº 1414

Poções

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

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, agarantia
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
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 do Pregoeira.
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19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
19.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, imediatamente posteriores ao
ato de declaração do vencedor
19.2 - Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
19.2.1 - Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
19.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
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://pocoes.ba.gov.br/portal/), passando a valer para todos os efeitos à partir da data da publicação.
XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
20.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
20.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
20.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, telefone, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
20.2.2 - A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos na Bolsa de
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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.
XXII - DA CONTRATAÇÃO
22.1 - A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93,
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, devendo
comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Praça 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
aditamento.
22.7 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação
regular 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.
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22.8 - O contrato será celebrado com duração de 03 (três) meses contados da data de sua assinatura.
22.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de
Licitações e Contratos para assinatura do instrumento contratual.
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 VII.
XXV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO E PRAZO
25.1 - A entrega dos Produtos, objeto deste certame, deverá ser efetuada na Sede do Município de Poções-Ba, de
acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição
emitida pela Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte
forma:
a) Conforme solicitação da Prefeitura Municipal, devendo a contratada, com todos custos por sua conta,
entregar, na Sede do Município de Poções-Ba, os produtos solicitados no prazo de até 05 (cinco) dias uteis
após a solicitação independentemente da quantidade solicitada.
b) As Autorizações de Fornecimento poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a
Contratante achar conveniente, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento
das Autorizações de Fornecimento.
25.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão da Secretaria
requisitante, e serão solicitados conforme necessidade desta.
25.3 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e após
atestado de recebimento da seguinte forma:
25.4 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.
- O pagamento será em até 30 (trinta) dias corridos, após atestado a entrega do objeto contratado.
25.5 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:
Dotação Orçamentária:
Unidade:030200 – Secretaria Municipal de Administraçãoe Planejamento
Projeto/Atividade: 2.012 –Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Próprios
XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e serão
separadas conforme Ordens de Fornecimento/Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelo objeto
deste Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento;
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
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c)

d)

e)
f)

legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda,
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição
do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com
antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos eventuais encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
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;
A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos serviços, objeto
deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.

A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante;
b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao fornecimento dos produtos
c) 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) Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, que envolva o nome
da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
g) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a Contratada,
independentemente de solicitação;
h) 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;
i) 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.
j) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados;
k) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar- se
por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força
de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
l) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que o fornecimento dos produtos contratados se
realize com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua inteira responsabilidade;
m) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
n) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto
contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários
à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do contrato.
XXVII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
27.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo V deste Edital.
27.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
27.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o material, que
realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será emitido TERMO
DE RECEBIMENTO Anexo VI.
27.4 - A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de Responsável.
27.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
XXVIII - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XXIX - RESCISÃO
29.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei nº 8.666/93.
29.2 - 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.
29.3 - 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.
29.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XXX - DAS PENALIDADES
30.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitandose os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia
e ampla defesa em Processo Administrativo.
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30.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
30.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Poções-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses quando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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

k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam.
30.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
30.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
30.4.2 - Multa por atraso imotivado do fornecimento dos produtos objeto do contrato, nos prazos abaixo
definidos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco)
dias, desistência na entrega do material;
b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do
contrato;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos;
d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do contrato.
30.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito
da Administração Pública Municipal;
b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal;
c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no
contrato: multa de 10% e 20%;
d) paralisar o fornecimento dos produtos objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
administração: multa de 10% a 20%;
e) adulterar ou alterar substancias e características física, química ou biológica dos produtos objeto do
contrato: multa de 20%;
f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, do produtos objeto do contrato falsificado, furtado,
deteriorado, ou danificado: multa de 20%;
g) entregar os produtos objeto do contrato que cause dano à saúde, tais como infecções, intoxicações,
devidamente comprovada: multa de até 20%.
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30.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 30.4.
30.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do município até o
comprimento de penalidades que lhe foi imposta.
30.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.
30.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio Processo Administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de
Administração.
30.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.
30.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da infração
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato.
30.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após
prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa
à Contratada, sob pena de multa.
30.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.
XXXI - DOS ANEXOS
33.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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 - Termo de Recebimento;
Anexo VII - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VIII - Termo de Referência.

XXXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
32.1 - 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.
32.2 - 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
Pregão Eletrônico nº 041/2022 - Pag. 21

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

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
70 - Ano XIV - Nº 1414

Poções

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

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
32.3 - 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.
32.4 - O 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.
32.5 - 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.
32.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento
e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br
32.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
32.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
32.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
32.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à
data fixada para o recebimento das propostas.
32.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
32.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Poções-Ba, à Comissão
Permanente de Licitação ou através do endereço licitacaopocoes2021@gmail.com, sendo que o licitante,
deve entrar em contato com o Pregoeira através do telefone (77) 3431-4845 para confirmação do
recebimento do e-mail.
32.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 016, de 02 de Janeiro de 2017 e
Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março de 2020 e Portaria Municipal n° 034, de 12 de Julho de 2021e demais
normas e redações aplicáveis.
XXXIII - FORO
33.1 - 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, 03 de Agosto de 2022.

Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO:
DATA: 19/08/2022. E-MAIL:
ITEM

01

02

03

04

CNPJ:
CEP:
ESTADO:

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

CORDA / MANGUEIRA LUMINOSA EM
LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A
CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO
COM
ESTROBINHOS. CADA METRO
CONTÉM 6 ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS.
LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360
GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO
INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2
FIOS, TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100
METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5
EMENDAS (CONECTORES INERCONEXÃO)
E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR
BRANCO FRIO.
CORDA / MANGUEIRA LUMINOSA EM
LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A
CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO
COM
ESTROBINHOS. CADA METRO
CONTÉM 6 ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS.
LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360
GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO
INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2
FIOS, TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100
METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5
EMENDAS (CONECTORES INERCONEXÃO)
E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR
BRANCO QUENTE / WARM.
CORDA / MANGUEIRA LUMINOSA EM
LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A
CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO
COM
ESTROBINHOS. CADA METRO
CONTÉM 6 ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS.
LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360
GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO
INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2
FIOS, TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100
METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5
EMENDAS (CONECTORES INERCONEXÃO)
E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR
VERDE.
CORDA / MANGUEIRA LUMINOSA EM
LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A
CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO
COM
ESTROBINHOS. CADA METRO
CONTÉM 6 ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS.
LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360
GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO
INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2
FIOS, TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100
METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5
EMENDAS (CONECTORES INERCONEXÃO)
E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR

INSC. EST.:
FONE:
CONTATO:

VALOR - R$
QUANT. MARCA UNITÁRIO TOTAL

RL

02

R$ 1.541,25

RL

02

R$ 1.541,25 R$ 3.082,50

RL

02

R$ 1.541,25

R$ 3.082,50

RL

02

R$ 1.541,25

R$ 3.082,50
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05

06

07

08

09

AZUL.
CORDA / MANGUEIRA LUMINOSA EM
LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A
CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO
COM
ESTROBINHOS. CADA METRO
CONTÉM 6 ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS.
LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360
GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO
INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2
FIOS, TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100
METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5
EMENDAS (CONECTORES INERCONEXÃO)
E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR
VERMELHO.
CORDÃO COM 100 LEDS OURO PARA USO
EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E 20
ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS UM
PISCA (ESTROBINHO). TOMADA MACHO E
FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS,
IP 44, RESISTENTES A CHUVA, COM
RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS,
SENDO TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA,
COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E
SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE COM
2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM.
COMPRIMENTO TOTAL DE 10 MTS. TENSÃO
220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS.
CORDÃO COM 100 LEDS VERMELHO
PARA USO EXTERNO, COM 80 LEDS
FIXOS E 20 ESTROBINHOS. A CADA
CINCO LEDS UM PISCA (ESTROBINHO).
TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO
DE ATÉ 5 CONJUNTOS, IP 44, RESISTENTES
A CHUVA, COM RESINA/SILICONE NA BASE
DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA
D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM
COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR
VERDE COM 2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 2,2
MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10 MTS.
TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5
WATTS.
CORDÃO COM 100 LEDS VERDE PARA
USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E 20
ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS UM
PISCA (ESTROBINHO). TOMADA MACHO E
FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS,
IP 44, RESISTENTES A CHUVA, COM
RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS,
SENDO TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA,
COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E
SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE COM
2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM.
COMPRIMENTO TOTAL DE 10 MTS. TENSÃO
220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS.
CORDÃO COM 100 LEDS
ROSA PARA
USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E 20
ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS UM
PISCA (ESTROBINHO). TOMADA MACHO E
FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS,
IP 44, RESISTENTES A CHUVA, COM
RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS,
SENDO TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA,
COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E
SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE COM
2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM.
COMPRIMENTO TOTAL DE 10 MTS. TENSÃO

RL

02

R$ 1.541,25

R$ 3.082,50

UN

48

R$ 58,45

R$ 2.805,60

UN

48

R$ 58,45

R$ 2.805,60

UN

48

R$ 58,45

R$ 2.805,60

UN

48

R$ 58,45

R$ 2.805,60
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10

11

12

13

14

15

220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. .
CORDÃO COM 100 LEDS AZUL PARA
USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E
20 ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS
UM
PISCA (ESTROBINHO). TOMADA
MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5
CONJUNTOS, IP 44, RESISTENTES A CHUVA,
COM RESINA/SILICONE NA BASE DOS
LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA
D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM
COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR
VERDE COM 2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 2,2
MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10 MTS.
TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5
WATTS.
CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS NA
COR OURO COM ESTROBINO PARA USO
EXTERNO, COM FIAÇÃO NA COR OURO
TRANSPARENTE, DIÂMETRO DO FIO
2.2MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA
UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO
DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 4
WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA
BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO
LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO
LED 3 CM. IP 65.
CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS NA
COR VERMELHO COM ESTROBINO PARA
USO EXTERNO, COM FIAÇÃO NA COR
VERMELHA, DIÂMETRO DO FIO 2.2MM,
TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO
DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10
MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 4 WATTS.
MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE =
8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM
/ COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP 65.
CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS NA
COR VERDE COM ESTROBINO PARA USO
EXTERNO, COM FIAÇÃO NA COR VERDE,
DIÂMETRO DO FIO 2.2MM, TOMADA
MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5
CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V.
POTÊNCIA MÍNIMA DE 4 WATTS. MEDIDAS
DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM /
DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM /
COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP 65.
CORDÃO COM 100 LEDS BRANCO FRIO,
FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E
FÊMEA
PARA UNIÃO
DE ATÉ
5
CONJUNTOS.
PARA USO EXTERNO,
RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA
BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A
PROVA
D’ÁGUA,
COM
FIAÇÃO
RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA
COR TRANSPARENTE. FIAÇÃO DE COBRE,
DIÂMETRO DO FIO 1,8
MM.(MÍNIMO).
COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS
0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS.
POTÊNCIA MÍNIMA:3 WATTS. IP44.
CORDÃO COM 100 LEDS BRANCO QUENTE /
WARM, FIXO
(SEM PISCA), TOMADA
MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5
CONJUNTOS.
PARA
USO
EXTERNO,
RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA
BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A
PROVA D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE

UN

48

R$ 58,45

R$ 2.805,60

UN

24

R$ 83,50

R$ 2.004,00

UN

24

R$ 83,50

R$ 2.004,00

UN

24

R$ 83,50

R$ 2.004,00

UN

60

R$ 43,58

R$ 2.614,50

UN

60

R$ 43,58

R$ 2.614,50
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16

17

18

19

20

21

E
SEU
REVESTIMENTO
NA
COR
TRANSPARENTE. FIAÇÃO DE COBRE,
DIÂMETRO DO FIO 1,8
MM.(MÍNIMO).
COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS
0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS.
POTÊNCIA MÍNIMA:3 WATTS. IP44.
CORDÃO COM 100 LEDS VERMELHO, FIXO
(SEM PISCA) COM TOMADA MACHO E
FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS.
PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A
CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS,
SENDO TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA,
COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU
REVESTIMENTO NA COR VERDE COM
DUAS VIAS. FIO DE COBRE, DIÂMETRO DO
FIO 1,8 MM (MÍNIMO). COMPRIMENTO
TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA.
TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5
WATTS. IP44. (CX C/ 48 UNDS).
CORDÃO COM 100 LEDS VERDE, FIXO
(SEM PISCA) COM TOMADA MACHO E
FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5
CONJUNTOS.
PARA
USO EXTERNO,
RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA
BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A
PROVA D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE
E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE
COM DUAS VIAS. FIO DE COBRE,
DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM (MÍNIMO).
COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS
0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS.
POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. IP44.
CORDÃO COM 100 LEDS AZUL, FIXO
(SEM PISCA) COM TOMADA MACHO E
FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5
CONJUNTOS.
PARA
USO EXTERNO,
RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA
BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A
PROVA D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE
E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE
COM DUAS VIAS. FIO DE COBRE,
DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM (MÍNIMO).
COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS
0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS.
POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. IP44.
CASCATA 200 LEDS BRANCO FRIO
BLINDADOS, FIO BRANCO, FIXA (SEM
PISCA), TOMADA MACHO E FEMEA,
EXTENSÃO 6 MTS, CAÍDAS ASSIMÉTRICAS
DE
30CM,
50CM
E
70CM
APROXIMADAMENTE. DIÂMETRO DO FIO
2,2 MM. 220V. PARA USO INTERNO E
EXTERNO.UNIÃO
DE
ATÉ
CINCO
CASCATAS EM SEQUÊNCIA. IP 65.
CASCATA 200 LEDS BRANCO QUENTE
BLINDADOS, FIO BRANCO, FIXA (SEM
PISCA), TOMADA MACHO E FEMEA,
EXTENSÃO 6 MTS, CAÍDAS ASSIMÉTRICAS
DE
30CM,
50CM
E
70CM
APROXIMADAMENTE. DIÂMETRO DO FIO
2,2 MM. 220V. PARA USO INTERNO E
EXTERNO.UNIÃO
DE
ATÉ
CINCO
CASCATAS EM SEQUÊNCIA. IP 65.
CASCATA COM 400 LED'S BRANCO FRIO
COM ESTROBINHOS, 304 LEDS FIXOS E 96
ESTROBINHOS. 64 CAÍDAS ASSIMÉTRICAS,

UN

96

R$ 43,58

R$ 4.183,20

UN

96

R$ 43,58

R$ 4.183,20

UN

96

R$ 43,58

R$ 4.183,20

UN

30

R$ 201,75

R$ 6.052,50

UN

40

R$ 201,75

R$ 8.070,00

UN

24

R$ 254,00

R$ 6.096,00
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

FIO BRANCO, BIVOLT. TOMADA MACHO E
FEMEA, USO EXTERNO, FONTE SEPARADO
DA TOMADA, MEDINDO 10 MTS DE
COMPRIMENTO MAIS 1 METRO DE CABO
DE
FORÇA
(TOTAL
11
METROS).
RESISTENTES
A
CHUVA,
IP
44,
TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA. PARA
USO INTERNO E USO EXTERNO. UNIÃO DE
ATÉ TRÊS CASCATAS EM SEQUÊNCIA.
CASCATA COM 400 LED'S BRANCO
QUENTE COM ESTROBINHOS, 304 LEDS
FIXOS E 96 ESTROBINHOS. 64 CAÍDAS
ASSIMÉTRICAS, FIO BRANCO, BIVOLT.
TOMADA MACHO E FEMEA, USO EXTERNO,
FONTE SEPARADO DA TOMADA, MEDINDO
UN
36
10 MTS DE COMPRIMENTO MAIS 1 METRO
DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS).
RESISTENTES
A
CHUVA,
IP
44,
TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA. PARA
USO INTERNO E USO EXTERNO. UNIÃO DE
ATÉ TRÊS CASCATAS EM SEQUÊNCIA.
FESTÃO 400 LEDS BRANCO QUENTE,
COM 8 FUNÇÕES PODENDO TER EFEITO
UN
10
PISCA OU FIXO, COM MEMÓRIA, FIO
TRANSPARENTE. EXTENSÃO DE 3 MTS.
PARA USO EXTERNO. BIVOLT
FESTÃO 400 LEDS BRANCO QUENTE, COM 8
FUNÇÕES PODENDO TER EFEITO PISCA OU
UN
20
FIXO, COM MEMÓRIA, FIO VERDE
EXTENSÃO DE 3 MTS. PARA USO EXTERNO.
BIVOLT
TUBOS SNOWFALL DE 80 CM, 42 X 2 = 84
LED'S NA COR BRANCO FRIO. CHIP DE BOA
UN
120
QUALIDADE. BIVOLT. RABICHO 50CM. USO
EXTERNO.
ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM LEDS
COLORIDO
EM
MOVIMENTOS
SEQUENCIAIS E ALTERNADOS. ESTRELA
COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE
UN
06
ARTIFICIO EM LEDS. PARA USO EXTERNO,
MULTIFUNÇÕES.
TUBO
COM
REVESTIMENTO
NA
COR
BRANCO
LEITOSO, DIAMETRO DA ESTRELA: 100 CM.
BIVOLT. IP 44.
BOLA VAZADA 20 CM, COM 80 LEDS,
SENDO 60 LEDS FIXOS E 20 LEDS
UN
20
ESTROBINHOS, PARA USO EXTERNO.
BIVOLT. IP 44. COR: BRANCO FRIO
BOLA VAZADA 20 CM, COM 80 LEDS,
SENDO 60 LEDS FIXOS E 20 LEDS
UN
20
ESTROBINHOS, PARA USO EXTERNO.
BIVOLT. IP 44. COR: BRANCO QUENTE
BOLA VAZADA 20 CM, COM 80 LEDS,
SENDO 60 LEDS FIXOS E 20 LEDS
UN
20
ESTROBINHOS, PARA USO EXTERNO.
BIVOLT. IP 44. COR: VERDE
BOLA VAZADA 20 CM, COM 80 LEDS,
SENDO 60 LEDS FIXOS E 20 LEDS
UN
20
ESTROBINHOS, PARA USO EXTERNO.
BIVOLT. IP 44. COR: VERMELHO
BOLA VAZADA 20 CM, COM 80 LEDS,
SENDO 60 LEDS FIXOS E 20 LEDS
UN
20
ESTROBINHOS, PARA USO EXTERNO.
BIVOLT. IP 44. COR: AZUL
BOLA VAZADA 30 CM, COM 100 LEDS,
UN
24
SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS
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R$ 254,00

R$ 9.144,00

R$ 178,75

R$ 1.787,50

R$ 178,75

R$ 3.575,00

R$ 41,75

R$ 5.010,00

R$ 471,25

R$ 2.827,50

R$ 80,13

R$ 1.602,50

R$ 80,13

R$ 1.602,50

R$ 80,13

R$ 1.602,50

R$ 80,13

R$ 1.602,50

R$ 80,13

R$ 1.602,50

R$ 125,90

R$ 3.021,60
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33

34

ESTROBINHOS. USO EXTERNO, IP 44.
CORES:
BRANCO FRIO; BRANCO
QUENTE/WARM;
VERMELHO;
VERDE;
AZUL
LUA DE NEON, 40 CM, ARMAÇÃO EM
PLÁSTICO
RESISTENTE,
TENSÃO
127V/220V. USO EXTERNO, IP 44. CORES
SORTIDAS
FESTÃO ARAMADO VERDE PVC, 120
GALHOS, MEDIDAS: 2MX20CM

UN

48

R$ 56,63

R$ 2.718,00

UN

500

R$ 41,63

R$ 20.812,50

VALOR TOTAL LOTE

R$ 130.358,20

1) PRAZO DE ENTREGA e FORMA DE RECEBIMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS:
a) Ao entregar dos Produtos solicitados em um prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação;
b) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação,
não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento:
Endereço de E-mail:
Fac-Simile:
c) A entrega dos Produtos deverá ser efetuada no Município de Poções-Ba, de acordo com a necessidade da
Secretaria Municipal de Administração, nas quantidades ora estipulada, após a emissão da Autorização de
Fornecimento que pode ser encaminhada para a Contratada através do endereço de e-mail ou fac-simile
informados no item "b" acima, ficando a critério da Secretaria Municipal de Adminstração a escolha de um dos
dois meios de comunicação que lhe convir.
2) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data de aceite da nota
fiscal/fatura e dos respectivos documentos citados no Termo de Referência Item 4;
3) FORMA DE ENTREGA: Entregar conforme solicitação da Contratante, com todos custos de entrega por
conta da Contratada;
4) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Eu, .........................................................................
abaixo
assinado,
representante
da
empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento de todas as condições referente
ao fornecimento dos Produtos objeto do Pregão Eletrônico nº 041/2022, e que possuo toda a estrutura (materiais,
equipamentos, máquinas, pessoal especializado) necessária para a execução do objeto licitado. Assim sendo, me
comprometo a cumprir fielmente conforme valores propostos na Planilha Orçamentária apresentada acima e as
condições estipuladas nos itens relacionadas acima e todas as demais condições prevista no presente Edital de
Licitação e ainda cumprir todas as normas regulamentares para a sua prestação.
5) FORNECIMENTO
• A empresa deverá apresentar Catálogo do Material;
• Os materiais e equipamentos deverão ser entregues, em até 05 (cinco) dias após a emissão do Pedido de
Compra, na Secretaria Municipal de Administração, na Praça da Bandeira, 02, Centro – Poções – BA, com
pré-agendamento com o Senhor Manoel Nunes, e-mail: compraspmp65@gmail.com;
• Os licitantes deverão apresentar amostra de todos os produtos para os quais for declarado vencedor, em sua
embalagem original, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o término da sessão pública do Pregão
(poderá ser subdividido o item para conferência da amostra, ex.: rolo de mangueira de 100 metros, poderá ser
apresentado 1 ou 2 metros (desde que possível a conferência do atendimento das exigências do edital).
• As amostras solicitadas devem ser apresentadas em embalagens individuais, devidamente identificadas, em
saco plástico transparente. A entrega das amostras é obrigatória para a empresa declarada vencedora do lote,
ou seja, a empresa que não apresentar as amostras solicitadas no prazo disposto no item 13.9 do edital ou que
na apresentação, suas amostras não estejam de acordo com as especificações – segundo análise de Comissão
designado para análise das mesmas - serão desclassificadas.
• As amostras servirão para conferência da qualidade dos produtos ofertados com a descrição dos itens do
Termo de Referência e serão avaliadas por Comissão de Avaliação formada por servidores designados da
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unidade requisitante.
• A avaliação das amostras analisará as características exigidas no edital como blindagem, luminosidade,
resistência, cor e medidas e demais características do objeto licitado para conferência do atendimento às
exigências do edital.
• Em caso de não apresentação da amostra ou desclassificação da amostra da empresa declarada vencedora,
será convocada a segundo classificada para apresentação de sua amostra e eventual renegociação dos preços,
sendo lavrada Ata circunstanciada dessa eventual sessão.
..........................................., ........ de .................................. de 20.......
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
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 041/2022
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 041/2022
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 041/2022
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
PRODUTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL 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 Municipal, 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 041/2022, resolvem
celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Produtos mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, Aquisição de Materiais e Enfeites natalinos
para uso na Decoração das festas do fim de ano do Município de Poções - BA, conforme especificações
constantes no Edital da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 041/2022 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Produtos.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ .......................
(...........................................................), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal e
Recibo, após a Secretaria Municipal de Administração atestar a entrega dos produtos.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 04 (quatro) mês,
contado a partir da data de assinatura do presente instrumento.
Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam
a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: ...........................................................
Unidade: .......................................................
Atividade/Projeto: .......................................
Elemento de Despesa: .................................
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo mesmo oferecido pela(s) fabricante(s)
dos bens fornecidos, constados da data da efetiva entrega, devendo a contratada responsável por indenizar a
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 XXX do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
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observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente
de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2022, seus Anexos e a Proposta de Preços da
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os materiais do 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 materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação,
independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
Endereço de E-mail: .......................................
Fac-Simile: (....) ..........-...........
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 041/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
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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 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Poções-Ba, ......... de ..................... de 20......

Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita

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

Testemunhas:

CPF:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
ANEXO VI
TERMO DE RECEBIMENTO
A Secretaria Municipal de ................................, atesta o presente Termo a entrega pela
empresa........................................................, vencedora dos itens da licitação processada na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, de que trata este referido anexo, dos produtos abaixo relacionados,
nas datas ali especificadas, após a verificação do produto sendo o mesmo apresentado na proposta de preços dos
itens e as marcas especificadas no Anexo I, deste Edital.
Item

Tipo do Produto

Quantidade
Recebida

Marca

Preço
Unitário

Data do
Recebimento

Total

TOTAL
Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

,

de

de 20

.

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2022, 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 041/2022
ANEXO VIII – TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência a Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais e
Enfeites natalinos para Uso na Decoração Natalina do Município de Poções - BA, de acordo com as
especificações, quantitativos máximos e condições mínimas abaixo apresentadas.
1.2 - Como é conhecido por todos, a tradição de enfeitar a cidade para festejar o nascimento de Cristo Salvador
e em seguida a chegada do novo ano. Devido isso, faz se necessária a aquisição dos enfeites e decorações natalinas.
Sendo assim, justificamos a presente contratação. Ante exposto, entendemos assim conforme justificado
anteriormente, a necessidade de contratação de empresa especializada para fornecimento desses Materiais, para
atendimento da Secretaria de Administração deste município.
ITEM

01

02

03

04

05

06

DESCRIÇÃO

QUANT.

CORDA / MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA
METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 6
ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS.
POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS,
TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5
EMENDAS (CONECTORES INERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR
BRANCO FRIO.
CORDA / MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA
METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 6
ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS.
POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS,
TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5
EMENDAS (CONECTORES INERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR
BRANCO QUENTE / WARM.
CORDA / MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA
METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 6
ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS.
POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS,
TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5
EMENDAS (CONECTORES INERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR
VERDE.
CORDA / MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA
METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 6
ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS.
POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS,
TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5
EMENDAS (CONECTORES INERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR
AZUL.
CORDA / MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA
METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 6
ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS.
POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS,
TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5
EMENDAS (CONECTORES INERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR
VERMELHO.
CORDÃO COM 100 LEDS OURO PARA USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E 20
ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). TOMADA MACHO
E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS, IP 44, RESISTENTES A CHUVA, COM
RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA,
COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE COM 2
VIAS. DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10 MTS. TENSÃO 220
VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS.
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07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

CORDÃO COM 100 LEDS VERMELHO PARA USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS
E 20 ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). TOMADA
MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS, IP 44, RESISTENTES A CHUVA,
COM RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA
D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR
VERDE COM 2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10 MTS.
TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS.
CORDÃO COM 100 LEDS VERDE PARA USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E
20 ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). TOMADA
MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS, IP 44, RESISTENTES A CHUVA,
COM RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA
D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR
VERDE COM 2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10 MTS.
TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS.
CORDÃO COM 100 LEDS ROSA PARA USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E
20 ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). TOMADA
MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS, IP 44, RESISTENTES A CHUVA,
COM RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA
D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR
VERDE COM 2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10 MTS.
TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS.
CORDÃO COM 100 LEDS AZUL PARA USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E
20 ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). TOMADA
MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS, IP 44, RESISTENTES A CHUVA,
COM RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA
D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR
VERDE COM 2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10 MTS.
TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS.
CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS NA COR OURO COM ESTROBINO PARA USO
EXTERNO, COM FIAÇÃO NA COR OURO TRANSPARENTE, DIÂMETRO DO FIO 2.2MM,
TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10
MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 4 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE
= 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM.
IP 65.
CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS NA COR VERMELHO COM ESTROBINO
PARA USO EXTERNO, COM FIAÇÃO NA COR VERMELHA, DIÂMETRO DO FIO
2.2MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO
DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 4 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA
BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED
3 CM. IP 65.
CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS NA COR VERDE COM ESTROBINO PARA USO
EXTERNO, COM FIAÇÃO NA COR VERDE, DIÂMETRO DO FIO 2.2MM, TOMADA
MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V.
POTÊNCIA MÍNIMA DE 4 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM /
DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP 65.
CORDÃO COM 100 LEDS BRANCO FRIO, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E
FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES
A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA
D’ÁGUA,
COM
FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO
NA COR
TRANSPARENTE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO).
COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS.
POTÊNCIA MÍNIMA:3 WATTS. IP44.
CORDÃO COM 100 LEDS BRANCO QUENTE / WARM, FIXO (SEM PISCA), TOMADA
MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO,
RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A
PROVA D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR
TRANSPARENTE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO).
COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS.
POTÊNCIA MÍNIMA:3 WATTS. IP44.
CORDÃO COM 100 LEDS VERMELHO, FIXO (SEM PISCA) COM TOMADA MACHO E
FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A
CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA,
COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE COM DUAS VIAS.
FIO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM (MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5
MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS.
IP44. (CX C/ 48 UNDS).
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28
29
30
31

32
33
34

CORDÃO COM 100 LEDS VERDE, FIXO (SEM PISCA) COM TOMADA MACHO E
FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES
A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA
D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE COM
DUAS VIAS. FIO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM (MÍNIMO). COMPRIMENTO
TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA:
5 WATTS. IP44.
CORDÃO COM 100 LEDS AZUL, FIXO (SEM PISCA) COM TOMADA MACHO E
FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES
A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA
D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE COM
DUAS VIAS. FIO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM (MÍNIMO). COMPRIMENTO
TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA:
5 WATTS. IP44.
CASCATA 200 LEDS BRANCO FRIO BLINDADOS, FIO BRANCO, FIXA (SEM PISCA),
TOMADA MACHO E FEMEA, EXTENSÃO 6 MTS, CAÍDAS ASSIMÉTRICAS DE 30CM,
50CM E 70CM APROXIMADAMENTE. DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM. 220V. PARA USO
INTERNO E EXTERNO.UNIÃO DE ATÉ CINCO CASCATAS EM SEQUÊNCIA. IP 65.
CASCATA 200 LEDS BRANCO QUENTE BLINDADOS, FIO BRANCO, FIXA (SEM PISCA),
TOMADA MACHO E FEMEA, EXTENSÃO 6 MTS, CAÍDAS ASSIMÉTRICAS DE 30CM,
50CM E 70CM APROXIMADAMENTE. DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM. 220V. PARA USO
INTERNO E EXTERNO.UNIÃO DE ATÉ CINCO CASCATAS EM SEQUÊNCIA. IP 65.
CASCATA COM 400 LED'S BRANCO FRIO COM ESTROBINHOS, 304 LEDS FIXOS E 96
ESTROBINHOS. 64 CAÍDAS ASSIMÉTRICAS, FIO BRANCO, BIVOLT. TOMADA MACHO
E FEMEA, USO EXTERNO, FONTE SEPARADO DA TOMADA, MEDINDO 10 MTS DE
COMPRIMENTO MAIS 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS).
RESISTENTES A CHUVA, IP 44, TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA. PARA USO
INTERNO E USO EXTERNO. UNIÃO DE ATÉ TRÊS CASCATAS EM SEQUÊNCIA.
CASCATA COM 400 LED'S BRANCO QUENTE COM ESTROBINHOS, 304 LEDS FIXOS
E 96 ESTROBINHOS. 64 CAÍDAS ASSIMÉTRICAS, FIO BRANCO, BIVOLT. TOMADA
MACHO E FEMEA, USO EXTERNO, FONTE SEPARADO DA TOMADA, MEDINDO 10 MTS
DE COMPRIMENTO MAIS 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS).
RESISTENTES A CHUVA, IP 44, TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA. PARA USO INTERNO
E USO EXTERNO. UNIÃO DE ATÉ TRÊS CASCATAS EM SEQUÊNCIA.
FESTÃO 400 LEDS BRANCO QUENTE, COM 8 FUNÇÕES PODENDO TER EFEITO
PISCA OU FIXO, COM MEMÓRIA, FIO TRANSPARENTE. EXTENSÃO DE 3 MTS. PARA
USO EXTERNO. BIVOLT
FESTÃO 400 LEDS BRANCO QUENTE, COM 8 FUNÇÕES PODENDO TER EFEITO PISCA
OU FIXO, COM MEMÓRIA, FIO VERDE EXTENSÃO DE 3 MTS. PARA USO EXTERNO.
BIVOLT
TUBOS SNOWFALL DE 80 CM, 42 X 2 = 84 LED'S NA COR BRANCO FRIO. CHIP DE BOA
QUALIDADE. BIVOLT. RABICHO 50CM. USO EXTERNO.
ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM LEDS COLORIDO EM MOVIMENTOS
SEQUENCIAIS E ALTERNADOS. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE
ARTIFICIO EM LEDS. PARA USO EXTERNO, MULTIFUNÇÕES. TUBO COM
REVESTIMENTO NA COR BRANCO LEITOSO, DIAMETRO DA ESTRELA: 100 CM.
BIVOLT. IP 44.
BOLA VAZADA 20 CM, COM 80 LEDS, SENDO 60 LEDS FIXOS E 20 LEDS
ESTROBINHOS, PARA USO EXTERNO. BIVOLT. IP 44. COR: BRANCO FRIO
BOLA VAZADA 20 CM, COM 80 LEDS, SENDO 60 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBINHOS,
PARA USO EXTERNO. BIVOLT. IP 44. COR: BRANCO QUENTE
BOLA VAZADA 20 CM, COM 80 LEDS, SENDO 60 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBINHOS,
PARA USO EXTERNO. BIVOLT. IP 44. COR: VERDE
BOLA VAZADA 20 CM, COM 80 LEDS, SENDO 60 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBINHOS,
PARA USO EXTERNO. BIVOLT. IP 44. COR: VERMELHO
BOLA VAZADA 20 CM, COM 80 LEDS, SENDO 60 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBINHOS,
PARA USO EXTERNO. BIVOLT. IP 44. COR: AZUL
BOLA VAZADA 30 CM, COM 100 LEDS, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS
ESTROBINHOS. USO EXTERNO, IP 44. CORES: BRANCO FRIO; BRANCO
QUENTE/WARM; VERMELHO; VERDE; AZUL
LUA DE NEON, 40 CM, ARMAÇÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, TENSÃO 127V/220V.
USO EXTERNO, IP 44. CORES SORTIDAS
FESTÃO ARAMADO VERDE PVC, 120 GALHOS, MEDIDAS: 2MX20CM.
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2 - ITENS E QUANTITATIVOS
2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento dos produtos
acima apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior.
3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
3.1 - A entrega do objeto deverá ser feita de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Administração, sendo que o prazo máximo para a entrega deste item não poderá ultrapassar 05 (cinco) dias úteis,
após o recebimento do empenho.
3.2 - Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
3.3 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
3.4 - A licitante vencedora deverá fornecer o objeto em estrita conformidade com disposições e especificações
do edital da licitação, de acordo com este Termo de Referência, proposta de preços apresentada, e ainda, nos
termos da minuta do contrato que integra o presente edital.
3.5 - Não serão aceitas ofertas de produtos em embalagens ou condições diferentes das solicitadas
3.6 - Do prazo de validade e/ou garantia:O prazo mínimo de Garantia será de no mínimo 06(seis) meses ou
aquele que for oferecido pelo fabricante do produto (o que for maior).
Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem as exigências e normas de fabricação
e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou
fiscalizadores. No ato da entrega nenhum produto poderá apresentar prazo de validade inferior a 80% do
constante da sua embalagem, ou daquele estabelecido pelas Agências ou Órgãos Oficiais Reguladores, o que for
maior.
3.7 - O objeto será entregue no seguinte local: Secretaria Municipal de Administração, sito à Praça da Bandeira,
02 - Centro, Poções-BA

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento, decorrente da entrega dos produtos objeto desta licitação, será efetuado mediante credito
em conta corrente, no prazo de em até 30 (trinta) dia, contados do recebimento dos produtos em cada autorização
de fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente, conforme dispõe o art.40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da
Lei nº 8.666/93 e alterações.
5 - PRAZOS
5.1 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada na sede do Município de Poções-Ba, de
acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, nas quantidades ora estipulada, após a
emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se o prazo a partir da
comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.

.
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.2 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.3 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo,
anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.4 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência;
6.5 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
7.2- manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando
à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
7.3- atender as demais condições descritas neste Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 041/2022;
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7.4- responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de
suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
7.5- Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
7.6- Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
7.7- Entregar os produtos solicitados no Município no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados após a
solicitação, independentemente da quantidade da solicitação.
8 - PENALIDADES
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar,
ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas no
Art. 87, da Lei nº 8.666/93
9 - VALIDADE DA PROPOSTA
A Validade das propostas de preços das licitantes deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias.
10 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade:030200 – Secretaria Municipal de Administraçãoe Planejamento
Projeto/Atividade: 2.012 –Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

______________________________________
Genivaldo Oliveira Calado
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
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