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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022.
Aos vinte dias do mês de setembro de 2022, de um lado, 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, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, e em razão da Nota Técnica nº 001 MS/SE/FNS
de 30 de julho de 2009 e do Ofício Circular nº 3.126 MS/SE/FNS, ambos do Ministério da Saúde, figura neste ato
como COPARTICIPANTE, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Cardeal Silva, 75, Centro, na cidade de Poções, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 11.113.324/0001-52,
neste ato, representado pela Secretária Municipal de Saúde, aSra. Luciana Miranda Vasconcelos, brasileira, maior,
solteira, portadora da cédula de identidade nº 10076567-00, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF Nº
830.495.685-34, residente na Rua Sete de Setembro, nº 217, Centro, CEP: 45260-000, Poções, Bahia, no uso da
atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal nº 132/2022, homologada em 16/09/2022, doravante
denominada FORNECEDORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 017,
de 02 de Janeiro de 2017, têm entre si, justo e avançado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada,
terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e
consoante as cláusulas que se seguem:
1 - DA FORNECEDORA REGISTRADA: A partir desta data, fica registrada nesta PREFEITURA, observada a
ordem de classificação, os preços da fornecedora registrada a seguir relacionada, objetivando o Registro de Preços
para Contratação de serviço de hospedagem incluindo alimentação (Café da manhã, Almoço e Janta), no
perímetro de Salvador – BA, aos pacientes do município de Poções – BA, que realizam TFD (Tratamento Fora
do Domicílio), garantindo assim a continuidade dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde,
nas condições estabelecidas no ato convocatório.
Licitante Registrada: POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 31.361.953/0001-09, com sede na Rua Nova do Godinho, n° 34, Saúde, na cidade de Salvador,
Bahia, representada pelo Sr. Adilson Vicente da Silva Júnior, brasileiro, casado, empresário, com registro na
Carteira de Identidade nº 0479152934 - SSP/BA e cadastro no CPF nº 659.047.885-68, residente e domiciliado na
Rua Luiz Anselmo n° 1176, Edf. Santa Madalena, Apt. 001, Luiz Anselmo, na cidade de Salvador, Bahia.
ITEM QUANT.
2.

2.000

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

UND Prestação de serviços em hospedagem incluindo
alimentação (Café da manhã, Almoço e Janta),
no perímetro de Salvador – BA, aos pacientes do
município de Poções – BA, que realizam TFD
(Tratamento Fora do Domicílio), garantindo
assim a continuidade dos serviços prestados pela
Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR
UNITÁRIO
R$44,00

VALOR TOTAL

TOTAL
R$ 88.000,00

R$ 88.000,00

2
- DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com a fornecedora registrada será formalizadopela
Prefeitura mediante emissão de Autorização de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Editaldo Pregão
Eletrônico nº 043/2022.
2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrentedesta
Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 043/2022.
2.2

- A fornecedora registrada, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigada a atender todos os pedidos
Pregão Eletrônico nº 043/2022
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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.

efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
3
- DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos
necessários ao controle e administração da presente Ata.
4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 017, de 02 deJaneiro
de 2017, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado,
cabendo à PREFEITURA convocar a fornecedora registrada para negociar o novo valor.
4.1 - Caso a fornecedora registrada se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelaro
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e
adjudicação para esse fim.
4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvadaa
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)meses
contada a partir da data de sua assinatura.
6
- DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro
de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo
Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.
7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o Foro da
Comarca de Poções-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,para
todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que
também o subscrevem.
Poções, Ba, 20 de Setembro de 2022.
_______________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
_______________________________
Luciana Miranda Vasconcelos
Gestora FMS

POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI
Empresa Contratada
TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF

Pregão Eletrônico nº 043/2022
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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.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2022.
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2022, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕESBA, 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, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, e em razão da Nota Técnica
nº 001 MS/SE/FNS de 30 de julho de 2009 e do Ofício Circular nº 3.126 MS/SE/FNS, ambos do Ministério da Saúde,
figura neste ato como COPARTICIPANTES, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, na cidade de Poções, Bahia, inscrito no CNPJ sob o
nº 11.113.324/0001-52, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Luciana Miranda Vasconcelos, brasileira,
maior, solteira, portadora da cédula de identidade nº 10076567-00, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF Nº
830.495.685-34, residente na Rua Sete de Setembro, nº 217, Centro, CEP: 45260-000, Poções, Bahia, no uso da
atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal nº 132/2022, o FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Itália, 58, Centro, na cidade
de Poções, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 15.364.207/0001-12, neste ato, representado por sua gestora, a Sra.
Orleide Pachêco Gomes Ramos, brasileira, maior, casada, portadora da cédula de identidade nº 0225903237,
expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF Nº 253.000.085-91, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 1º do
Decreto Municipal nº 005/2021, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, inscrito no CNPJ sob o nº
30.593.166/0001-20, 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, de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em
19/09/2022, doravante denominada FORNECEDORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e
Decreto Municipal nº 017, de 02 de Janeiro de 2017, têm entre si, justo e avençado a presente Ata de Registro de
Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições estabelecidas
no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1 - DA FORNECEDORA REGISTRADA: A partir desta data, fica registrada nesta PREFEITURA, observada a
ordem de classificação, os preços da fornecedora registrada a seguir relacionada, objetivando Registro de Preços
para Eventual e Aquisição de Notebooks para Atender às Necessidades das Secretarias Municipais, nas
condições estabelecidas no ato convocatório.
Licitante Registrada: SAMILA SANTOS DE CARVALHO 06477616530, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 40.549.778/0001-79, com sede na Rua Betânia, n° 331, Oliveira, na cidade de Capim
Grosso, Bahia, representada pela Sra. Samila Santos de Carvalho Silva, brasileira, casada, empresária, com registro
na Carteira de Identidade – 1633142922 - SSP/BA e cadastro no CPF nº nº 064.776.165-30, residente e domiciliada
na Rua Esmerano Santiago, n° 2014C, Apto. 202, Vicente Ferreira, na cidade de Capim Grosso, Bahia.
ITEM QUANT.

1.

36

UND.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UND

ITEM - NOTEBOOKS
Notebook: Descrição: Notebook com as seguintes especificações
mínimas: Processador de 04 núcleos, com frequência igual ou
superior a 2,8 Ghz, cache^ de 6Mb; Memoria RAM 8 GB, DDR4;
HD SSD 256 GB; Tela de 15” Widescreeen Led
VALOR TOTAL

Samsung
NP550XDAKV4BR

UNITÁRIO

R$ 3.140,00

VALOR
TOTAL

R$ 113.040,00
R$ 113.040,00

2
- DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com a fornecedora registrada será formalizado pela
Prefeitura mediante emissão de Autorização de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do
Pregão Eletrônico nº 044/2022.
2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente desta
Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 044/2022.
Pregão Eletrônico nº 044/2022
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2.2 - A fornecedora registrada, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
3
- DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos
necessários ao controle e administração da presente Ata.
4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 017, de 02 de
Janeiro de 2017, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no
mercado, cabendo à PREFEITURA convocar a fornecedora registrada para negociar o novo valor.
4.1 - Caso a fornecedora registrada se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e
adjudicação para esse fim.
4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses
contada a partir da data de sua assinatura.
6
- DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro
de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo
Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.
7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o Foro da
Comarca de Poções-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram
e que também o subscrevem.
Poções, Bahia, 20 de setembro de 2022.
_________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante
_________________________
Dirani Cunha Porto Fagundes
Gestora do FME
Contratante

_________________________
Orleide Pachêco Gomes Ramos
Gestora do FMAS
Contratante

_________________________
Luciana Miranda Vasconcelos
Gestora do FMS
Contratante

_______________________________________
SAMILA SANTOS DE CARVALHO 06477616530
Empresa Contratada
TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF
Pregão Eletrônico nº 044/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
6 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 055/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2022.
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2022, de um lado, 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, neste ato denominada
simplesmente PREFEITURA, e em razão da Nota Técnica nº 001 MS/SE/FNS de 30 de julho de 2009 e
do Ofício Circular nº 3.126 MS/SE/FNS, ambos do Ministério da Saúde, figura neste ato como
COPARTICIPANTES, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS, pessoa jurídica de direito público,
com sede na Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, na cidade de Poções, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
11.113.324/0001-52, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Luciana Miranda Vasconcelos,
brasileira, maior, solteira, portadora da cédula de identidade nº 10076567-00, expedida pela SSP/BA e
cadastrada no CPF Nº 830.495.685-34, residente na Rua Sete de Setembro, nº 217, Centro, CEP: 45260000, Poções, Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal nº 132/2022, o
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Itália, 58, Centro, na cidade de Poções, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 15.364.207/0001-12,
neste ato, representado por sua gestora, a Sra. Orleide Pachêco Gomes Ramos, brasileira, maior, casada,
portadora da cédula de identidade nº 0225903237, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF Nº
253.000.085-91, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal nº 005/2021, o
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, inscrito no CNPJ sob o nº 30.593.166/0001-20, 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, de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada
em 19/09/2022, doravante denominada FORNECEDORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e Decreto Municipal nº 017, de 02 de Janeiro de 2017, têm entre si, justo e avençado a presente
Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento,
observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1 - DA FORNECEDORA REGISTRADA: A partir desta data, fica registrada nesta PREFEITURA,

observada a ordem de classificação, os preços da fornecedora registrada a seguir relacionada, objetivando
Registro de Preços para Eventual e Aquisição de Computadores, Monitores e Smartphones para
Atender às Necessidades das Secretarias Municipais, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
Licitante Registrada: AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.714.475/0001-21, com sede na Rua Ex Prefeito
João da Silva,, n° 559, Setor Central, na cidade de Mossâmedes, Goiás, representada pelo Sr. Pedro
Henrique Borges da Silva, brasileiro, casado, empresário, com registro na Carteira Nacional de
Habilitação – 02482833617 – DNT/DETRAN/GO e cadastro no CPF nº nº 963.745.431-49, residente e
domiciliado na Rua Lago 12, S/N, QD 11, Lt 28, Setor Condomínio do Lago, na cidade de Mossâmedes,
Goiás.
ITEM QUANT.

UND.

2.

UND

130

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNITÁRIO

COMPUTADORES, MONITORES E SMARTPHONES
Computador: Descrição: Microcomputador com asseguintes
Brazil
R$ 2.880,00
especificações mínimas: - Processador de 06núcleos, com
PC/Corporate l5

Pregão Eletrônico nº 044/2022
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TOTAL
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3.

35

UND

4.

85

UND

frequência igual ou superior a 2.9 Ghz,TURBO 4.3GHZ cache^
de 12Mb; SSD 240 GB, formato2,5”, leitura 500 Mb/s e gravação
450 Mb/s; SATA 1 TB;Memoria RAM 8 GB, DDR4, frequência
2400mhz; kit multimídia contendo teclado USB padrão ABNT 2,
mouse ótico USB; placa mãe com áudio, vídeo, e Lan 10/100,
mínimo de 02 (dois) slots de PCI; 01 (um) slot PCI Express,
mínimo de 06 (seis) conexões USB, sendo 04 (quatro) traseiras e
02 (duas) frontais; fonte atx 200 watts;monitor Led 19,5
Monitor Led 15 polegadas: Descrição: Monitor Led de 15
polegadas
Smartphone: Descrição: Smartphone; 2 Chips; Sistema
Operacional Android 12, Processador Media Tek Helio G37;
Núcleo de Processador Octa-Core; Velocidade do Processador
1.8GHz2.3GHz ; Memória Ram 4.0GB ; Memória Interna
128GB ; Câmera Frontal; Resolução da Câmera Frontal 16.0 MP;
Resolução da Câmera Traseira 50.0 + 8.0 + 2.0 + 2.0 MP;
Abertura da Câmera Traseira f/1.8+ f/2.2 + f/2.4 (macro) + f/2.4
(prof); Bateria Capacidade 5000mAh ; Tela ; Tipo de Tela IPS
LCD ; Tamanho da Tela 6.5"; Resolução da Tela HD+ ; Acesso
à Internet 4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz ;
ConectividadeBluetooth; Fone de Ouvido; incluso carregador.
VALOR TOTAL

10400 8GB SSD
2401TB

Brazil PC/BPC 15
R$ 372,00
KAN

R$ 13.020,00

Motorola G22 128
R$ 1.0990,00 R$ 93.415,00
GB

R$ 480.385,00

- DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com a fornecedora registrada será
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de Autorização de Fornecimento, observadas as disposições
contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 044/2022.
2

- O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento,
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 044/2022.
2.1

- A fornecedora registrada, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
2.2

- DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos
necessários ao controle e administração da presente Ata.
3

- DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 017, de
02 de Janeiro de 2017, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA convocar a fornecedora registrada para negociar o novo
valor.
4

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

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

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

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

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o

Foro da Comarca de Poções-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que
a tudo assistiram e que também o subscrevem.
Poções, Bahia, 20 de setembro de 2022.
_________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante
_______________________________
Orleide Pachêco Gomes Ramos
Gestora do FMAS
Contratante

_______________________________
Luciana Miranda Vasconcelos
Gestora do FMS
Contratante

_______________________________
Dirani Cunha Porto Fagundes
Gestora do FME
Contratante

_______________________________________
AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA
Empresa Contratada
TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF
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Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
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CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

CONTRATO DE Nº668/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕESBA, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFMS, E A EMPRESA POUSADA ABRAÇO
AMIGO EIRELI.
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, como COPARTICIPANTE, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS, pessoa jurídica
de direito público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, na cidade de Poções, Bahia, inscrito no CNPJ sob
o nº 11.113.324/0001-52, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Luciana Miranda Vasconcelos, brasileira,
maior, solteira, portadora da cédula de identidade nº 10076567-00, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF Nº
830.495.685-34, residente na Rua Sete de Setembro, nº 217, Centro, CEP: 45260-000, Poções, Bahia, no uso da
atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal nº 132/2022, e, a empresa POUSADA ABRAÇO AMIGO
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.361.953/0001-09, com sede
na Rua Nova do Godinho, n° 34, Saúde, na cidade de Salvador, Bahia, representada pelo Sr. Adilson Vicente da
Silva Júnior, brasileiro, casado, empresário, com registro na Carteira de Identidade nº 0479152934 - SSP/BA e
cadastro no CPF nº 659.047.885-68, residente e domiciliado na Rua Luiz Anselmo n° 1176, Edf. Santa Madalena,
Apt. 001, Luiz Anselmo, na cidade de Salvador, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações, e no Pregão Eletrônico nº 043/2022e Ata de Registro de
Preços nº 053/2022, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto: Contratação de serviço de hospedagem incluindo
alimentação (Café da manhã, Almoço e Janta), no perímetro de Salvador – BA, aos pacientes do município de
Poções – BA, que realizam TFD (Tratamento Fora do Domicílio), garantindo assim a continuidade dos serviços
prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do processo de Pregão
Eletrônico nº 043/2022e Ata de Registro de Preços nº 053/2022.
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$ 18.040,00 (dezoito
mil e quarenta reais) a serem pagos após a devida prestação de serviços.
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 20 de Setembro 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: 030701 – Fundo Municipal de Saúde
4
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Projeto/Atividade: 2.043 – Programa T.F.D
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte Recursos: 02 – Receitas da Saúde – 15%
14 – Transferências de Recursos - SUS

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 043/2022e Ata de Registro de Preços nº 053/2022, seus Anexos,
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 produtos 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) Após o recebimento dos pedidos o serviço deverá ser entregue em até 24 (vinte e quatro) horas,
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: pousadaabracoamigo@hotmail.com
Contato: (71) 99905-1862/(71)3241-6743
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;
e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar à CONTRATANTE, à população atendida e
4
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a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 043/2022 e Ata de Registro de Preços nº 053/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado: o Sr. Rogério
Chaves Porto, Chefe de Divisão de Compras, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 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, 20 de Setembro de 2022.
__________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante
__________________________
Luciana Miranda Vascocelos
Gestora do FMS
Contratante

__________________________________________
POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI
Empresa Contratada
TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE Nº 667/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
PRODUTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕESBA
E A EMPRESA AG CALDAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
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, do outro lado, a empresa AG CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita
no CNPJ nº 41.748.138/0001-50, com sede na Av. Darcy Vargas , n° 51, Nova Suissa, na cidade de Belo Horizonte,
Minas Gerais, representada, neste ato, pelo Sr. Anderson Gouthier Caldas, brasileiro, casado, empresário, Carteira
de Identidade nº 4.085.870, expedida pela SSP/MG e cadastro no CPF nº 780.537.736-72, residente e domiciliado na
Alameda Oscar Niemeyer, n° 932, Apto. 1301, Vila da Serra, na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, doravante
denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações, e no Pregão
Eletrônico nº 045/2022, 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: Aquisição de Materiais e Enfeites Natalinos para
uso na Decoração das festas de Fim de Ano do Município de Poções - BA, conforme especificações constantes
do processo de Pregão Eletrônico nº 045/2022.
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$ 127.400,00 (cento
e vinte e sete mil e quatrocentos reais) a serem pagos após o devido fornecimento dos produtos.
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 20 de setembro a 31
de Dezembro de 2022.
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: 030107 - Departamento de Cultura
Projeto/Atividade: 2.009 –Fomento as Manifestações e Atividades Culturais
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Próprios
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
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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 045/2022, seus Anexos, 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 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) Após o recebimento dos pedidos o serrviço deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis, 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: agcaldas@veloxmail.com.br
Contato: (31)3371-1904
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;
e) 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;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 045/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado: o Sr. Manoel
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Nunes de Sousa Sobrinho, Chefe de Departamento de Compras, lotado na Secretaria Municipal de Administração,
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, 20 de Setembro de 2022.
__________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante

_________________________
AG CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
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CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

CONTRATO DE Nº 669/2022
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕESBA,
O
FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS,
E A
EMPRESA
SAMILA
SANTOS
DE
CARVALHO 06477616530.
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Itália, 58, Centro, na cidade de Poções, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 15.364.207/0001-12,
neste ato, representado por sua gestora, a Sra. Orleide Pachêco Gomes Ramos, brasileira, maior, casada, portadora da
cédula de identidade nº 0225903237, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF Nº 253.000.085-91, no uso da atribuição
que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal nº 005/2021, e, a empresa SAMILA SANTOS DE CARVALHO

06477616530, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.549.778/000179, com sede na Rua Betânia, n° 331, Oliveira, na cidade de Capim Grosso, Bahia, representada pela Sra.
Samila Santos de Carvalho Silva, brasileira, casada, empresária, com registro na Carteira de Identidade –
1633142922 - SSP/BA e cadastro no CPF nº nº 064.776.165-30, residente e domiciliada na Rua Esmerano
Santiago, n° 2014C, Apto. 202, Vicente Ferreira, na cidade de Capim Grosso, Bahia , doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações, e no Pregão Eletrônico nº
044/2022 e Ata de Registro de Preços nº 054/2022, celebrar o presente Contrato de Aquisição de Materiais, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Notebooks para Atender às Necessidades
das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes do processo de Pregão Eletrônico nº 044/2022 e na
Ata de Registro de Preços n° 054/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Aquisição de
Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 9.420,00 (nove mil e
quatrocentos e vinte reais) a serem pagos após o devido Aquisição de Materiais..
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 20 de Setembro 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: 030800 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 030801 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade: 2.046 – Manutenção da Secretaria Mun. De Assistência Social
Projeto/Atividade: 2.049 – Ações Serv. De Proteção Atend. Integral à Família – PAIF/PBF-CRAS
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Projeto/Atividade: 2.050 – Ações Serv. De Proteção Atend. Especial à Família e Indivíduo PAEF/PFMC-CREAS
Projeto/Atividade: 2.051 – Gestão Municipal dos direitos da Criança e Adolescente
Projeto/Atividade: 2.053 – Ações Serv. Acolhimento Institucional à Família Criança e Adolescente e adultos PAC 1
Projeto/Atividade: 2.055 – Desenvolvimento das Ações do IGD PBF
Projeto/Atividade: 2.057 – Gestão SCFV
Projeto/Atividade: 2.062 – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz
Fonte de Recurso: 00 - Recursos Próprios
Fonte de Recurso: 28 – Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS
Fonte de Recurso: 29 - Transferência de Recursos do – FNAS
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 044/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata de
Registro de Preços n° 054/2022.
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 10 (dez) dias úteis após a solicitação, independentemente da
quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: casadocartuchocg@gmail.com
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Contato: (74) 3651-0822
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;
e) 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;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao processo
Licitatório Pregão Eletrônico nº 044/2022 e Ata de Registro de Preços n° 054/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado: a Sra. Karinny Pereira
Chaves, Chefe de Divisão de Compras, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 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, 20 de Setembro de 2022.

__________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante

_______________________________
Orleide Pachêco Gomes Ramos
Gestora do FMAS
Contratante

_________________________
SAMILA SANTOS DE CARVALHO 06477616530
Empresa Contratada

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

Pregão Eletrônico nº 044/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
18 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

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 670/2022
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕESBA, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME, E A EMPRESA SAMILA SANTOS DE
CARVALHO 06477616530.
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

30.593.166/0001-20, 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 SAMILA SANTOS DE
CARVALHO 06477616530, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
40.549.778/0001-79, com sede na Rua Betânia, n° 331, Oliveira, na cidade de Capim Grosso, Bahia,
representada pela Sra. Samila Santos de Carvalho Silva, brasileira, casada, empresária, com registro na
Carteira de Identidade – 1633142922 - SSP/BA e cadastro no CPF nº nº 064.776.165-30, residente e
domiciliada na Rua Esmerano Santiago, n° 2014C, Apto. 202, Vicente Ferreira, na cidade de Capim Grosso,
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações,
e no Pregão Eletrônico nº 044/2022 e Ata de Registro de Preços nº 054/2022, celebrar o presente Contrato de Aquisição
de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Notebooks para Atender às Necessidades
das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes do processo de Pregão Eletrônico nº 044/2022 e na
Ata de Registro de Preços n° 054/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Aquisição de
Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 31.400,00 (trinta mil e
quatrocentos reais) a serem pagos após o devido Aquisição de Materiais.
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 20 de Setembro 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: 2.030 – QSE – Quota Salário Educação
Projeto/Atividade: 2.034 – Manutenção da Educação Básica
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Projeto/Atividade: 2.036 – Manutenção dos Serv. Técnicos Administrativos – FUNDEB 40%
Fonte de Recurso: 01 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 25%
Fonte de Recurso: 04 – Contribuição ao Prog. Ensino Fundamental – Salário Educação
Fonte de Recurso: 15 - Transferência de Recursos do FNDE
Fonte de Recurso: 19 - Transferência de FUNDEB 40%
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 044/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata de
Registro de Preços n° 054/2022.
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:

d) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
e) 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;
f) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratada:

g) 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;
h) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
i) Entregar os materiais solicitados em prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação, independentemente da
quantidade da solicitação;
j) 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: casadocartuchocg@gmail.com
Contato: (74) 3651-0822
k) 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;
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l) 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;
m) 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 044/2022 e Ata de Registro de Preços n° 054/2022.
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, 20 de Setembro de 2022.

__________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante

_______________________________
Dirani Cunha Porto Fagundes
Gestora do FME
Contratante

_________________________
SAMILA SANTOS DE CARVALHO 06477616530
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE Nº 671/2022
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
E A EMPRESA
SAMILA SANTOS DE
CARVALHO 06477616530.
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, a empresa

SAMILA SANTOS DE CARVALHO 06477616530, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 40.549.778/0001-79, com sede na Rua Betânia, n° 331, Oliveira, na cidade de
Capim Grosso, Bahia, representada pela Sra. Samila Santos de Carvalho Silva, brasileira, casada,
empresária, com registro na Carteira de Identidade – 1633142922 - SSP/BA e cadastro no CPF nº nº
064.776.165-30, residente e domiciliada na Rua Esmerano Santiago, n° 2014C, Apto. 202, Vicente Ferreira,
na cidade de Capim Grosso, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas ulteriores alterações, e no Pregão Eletrônico nº 044/2022 e Ata de Registro de Preços nº 054/2022, celebrar
o presente Contrato de Aquisição de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Notebooks para Atender às Necessidades
das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes do processo de Pregão Eletrônico nº 044/2022 e na
Ata de Registro de Preços n° 054/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Aquisição de
Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 15.700,00 (quinze mil e
setecentos reais) a serem pagos após o devido Aquisição de Materiais.
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 20 de Setembro 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: 030201 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Projeto/Atividade: 4.112.04.2.012 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Unidade: 030401 – Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade: 20.608.06.2.014 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural
Unidade: 030501 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Projeto/Atividade: 15.451.07.2.019 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 030301 – Secretaria Municipal de Finanças
Projeto/Atividade: 2.013 – Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Pregão Eletrônico nº 044/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
22 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

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

Fonte Recursos: 00 – Recursos Próprios
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 044/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata de
Registro de Preços n° 054/2022.
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:

g) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
h) 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;
i) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratada:

n) 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;
o) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
p) Entregar os materiais solicitados em prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação, independentemente da
quantidade da solicitação;
q) 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: casadocartuchocg@gmail.com
Contato: (74) 3651-0822
r) 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;
s) 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;
t) 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 044/2022 e Ata de Registro de Preços n° 054/2022.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado: o Sr. Manoel Nunes
de Sousa Sobrinho, Chefe de Departamento de Compras, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 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, 20 de Setembro de 2022.

__________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante
_________________________

SAMILA SANTOS DE CARVALHO 06477616530
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE Nº 672/2022
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕESBA, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFME, E A EMPRESA SAMILA SANTOS DE
CARVALHO 06477616530.
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 SAÚDE- FMS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua
Cardeal da Silva, 75, Centro, na cidade de Poções, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 11.113.324/0001-52, neste ato
representado por sua gestora, a Sra. Luciana Miranda Vasconcelos, brasileira, maior, solteira, portadora da cédula de
identidade nº 10076567-00, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF Nº 830.495.685-34, residente na Rua Sete de
Setembro, nº 217, Centro, CEP: 45260-000, Poções, Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto
Municipal nº 132/2022, e, a empresa SAMILA SANTOS DE CARVALHO 06477616530, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.549.778/0001-79, com sede na Rua Betânia, n°
331, Oliveira, na cidade de Capim Grosso, Bahia, representada pela Sra. Samila Santos de Carvalho Silva,
brasileira, casada, empresária, com registro na Carteira de Identidade – 1633142922 - SSP/BA e cadastro
no CPF nº nº 064.776.165-30, residente e domiciliada na Rua Esmerano Santiago, n° 2014C, Apto. 202,
Vicente Ferreira, na cidade de Capim Grosso, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações, e no Pregão Eletrônico nº 044/2022 e Ata de Registro de
Preços nº 054/2022, celebrar o presente Contrato de Aquisição de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Notebooks para Atender às Necessidades
das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes do processo de Pregão Eletrônico nº 044/2022 e na
Ata de Registro de Preços n° 054/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Aquisição de
Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 6.280,00 (seis mil e
duzentos e oitenta reais) a serem pagos após o devido Aquisição de Materiais.
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 20 de Setembro 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: 030700 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 030701 – Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: 1.036 – Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Públicos de Saúde
Projeto/Atividade: 2.038 – Manutenção da Secretaria de Saúde
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Fonte de Recurso: 02 - Receitas da Saúde - 15%
Fonte de Recurso: 14 – Transferências de Recursos - SUS
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 044/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata de
Registro de Preços n° 054/2022.
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:

j) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
k) 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;
l) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratada:

u) 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;
v) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
w) Entregar os materiais solicitados em prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação, independentemente da
quantidade da solicitação;
x) 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: casadocartuchocg@gmail.com
Contato: (74) 3651-0822
y) 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;
z) 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;
aa)
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 044/2022 e Ata de Registro de Preços n° 054/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada: o Sr. Rogério Chaves
Porto, Chefe de Divisão de Compras, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 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, 20 de Setembro de 2022.

__________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante

_______________________________
Luciana Miranda Vasconcelos
Gestora do FMS
Contratante

_________________________
SAMILA SANTOS DE CARVALHO 06477616530
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE Nº 673/2022
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕESBA,
O
FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS,
E A
EMPRESA
AA
COMÉRCIO
DE
VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA.
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 ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Itália, 58, Centro, na cidade de Poções, Bahia, inscrito
no CNPJ sob o nº 15.364.207/0001-12, neste ato, representado por sua gestora, a Sra. Orleide Pachêco Gomes
Ramos, brasileira, maior, casada, portadora da cédula de identidade nº 0225903237, expedida pela SSP/BA e
cadastrada no CPF Nº 253.000.085-91, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal nº
005/2021, e, a empresa AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.714.475/0001-21, com sede na Rua Ex Prefeito João da Silva, n° 559,
Setor Central, na cidade de Mossâmedes, Goiás, representada pelo Sr. Pedro Henrique Borges da Silva, brasileiro,
casado, empresário, com registro na Carteira Nacional de Habilitação – 02482833617 – DNT/DETRAN/GO e
cadastro no CPF nº nº 963.745.431-49, residente e domiciliado na Rua Lago 12, S/N, QD 11, Lt 28, Setor Condomínio
do Lago, na cidade de Mossâmedes, Goiás, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas ulteriores alterações, e no Pregão Eletrônico nº 044/2022 e Ata de Registro de Preços nº
055/2022, celebrar o presente Contrato de Aquisição de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Computadores, de Monitores e de
Smartphones para Atender às Necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes do
processo de Pregão Eletrônico nº 044/2022 e na Ata de Registro de Preços n° 055/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Aquisição
de Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 37.857,00 (trinta e
sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais) a serem pagos após o devido Aquisição de Materiais..
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 20 de Setembro 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: 030800 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 030801 – Fundo Municipal de Assistência Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
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CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

Projeto/Atividade: 2.046 – Manutenção da Secretaria Mun. De Assistência Social
Projeto/Atividade: 2.049 – Ações Serv. De Proteção Atend. Integral à Família – PAIF/PBF-CRAS
Projeto/Atividade: 2.050 – Ações Serv. De Proteção Atend. Especial à Família e Indivíduo PAEF/PFMCCREAS
Projeto/Atividade: 2.051 – Gestão Municipal dos direitos da Criança e Adolescente
Projeto/Atividade: 2.053 – Ações Serv. Acolhimento Institucional à Família Criança e Adolescente e adultos
PAC 1
Projeto/Atividade: 2.055 – Desenvolvimento das Ações do IGD PBF
Projeto/Atividade: 2.057 – Gestão SCFV
Projeto/Atividade: 2.062 – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz
Fonte de Recurso: 00 - Recursos Próprios
Fonte de Recurso: 28 – Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS
Fonte de Recurso: 29 - Transferência de Recursos do – FNAS
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 044/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e
Ata de Registro de Preços n° 055/2022.
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
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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 10 (dez) dias úteis após a solicitação, independentemente da
quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: aavariedadesmds@yahoo.com
Contato: (64) 99641-5537
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;
e) 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;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 044/2022 e Ata de Registro de Preços n° 055/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado: a Sra. Karinny
Pereira Chaves, Chefe de Divisão de Compras, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 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, 20 de Setembro de 2022.

__________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante

_______________________________
Orleide Pachêco Gomes Ramos
Gestora do FMAS
Contratante

_________________________
AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE Nº 674/2022
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕESBA,
O
FUNDO
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO- FME, E A EMPRESA AA
COMÉRCIO
DE
VARIEDADES
E
SERVIÇOS LTDA.
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 30.593.166/0001-20, 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 AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E
SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.714.475/0001-21,
com sede na Rua Ex Prefeito João da Silva, n° 559, Setor Central, na cidade de Mossâmedes, Goiás, representada
pelo Sr. Pedro Henrique Borges da Silva, brasileiro, casado, empresário, com registro na Carteira Nacional de
Habilitação – 02482833617 – DNT/DETRAN/GO e cadastro no CPF nº nº 963.745.431-49, residente e domiciliado
na Rua Lago 12, S/N, QD 11, Lt 28, Setor Condomínio do Lago, na cidade de Mossâmedes, Goiás, doravante
denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações, e no Pregão
Eletrônico nº 044/2022 e Ata de Registro de Preços nº 055/2022, celebrar o presente Contrato de Aquisição de
Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Computadores, de Monitores e de
Smartphones para Atender às Necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes do
processo de Pregão Eletrônico nº 044/2022 e na Ata de Registro de Preços n° 055/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Aquisição
de Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 164.655,00 (cento
e sessenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais) a serem pagos após o devido Aquisição de Materiais.
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 20 de Setembro 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
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Projeto/Atividade: 2.030 – QSE – Quota Salário Educação
Projeto/Atividade: 2.034 – Manutenção da Educação Básica
Projeto/Atividade: 2.036 – Manutenção dos Serv. Técnicos Administrativos – FUNDEB 40%
Fonte de Recurso: 01 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 25%
Fonte de Recurso: 04 – Contribuição ao Prog. Ensino Fundamental – Salário Educação
Fonte de Recurso: 15 - Transferência de Recursos do FNDE
Fonte de Recurso: 19 - Transferência de FUNDEB 40%
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 044/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e
Ata de Registro de Preços n° 055/2022.
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:
d) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
e) 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;
f) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratada:
g) 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;
h) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
i) Entregar os materiais solicitados em prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação, independentemente da
quantidade da solicitação;
j) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de
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comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: aavariedadesmds@yahoo.com
Contato: (64) 99641-5537
k) 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;
l) 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;
m) 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 044/2022 e Ata de Registro de Preços n° 055/2022.
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, 20 de Setembro de 2022.

__________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante

_______________________________
Dirani Cunha Porto Fagundes
Gestora do FME
Contratante

_________________________
AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE Nº 675/2022
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕESBA E A EMPRESA AA COMÉRCIO DE
VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA.
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, a empresa AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.714.475/0001-21, com sede na Rua Ex Prefeito João da
Silva, n° 559, Setor Central, na cidade de Mossâmedes, Goiás, representada pelo Sr. Pedro Henrique Borges da
Silva, brasileiro, casado, empresário, com registro na Carteira Nacional de Habilitação – 02482833617 –
DNT/DETRAN/GO e cadastro no CPF nº nº 963.745.431-49, residente e domiciliado na Rua Lago 12, S/N, QD 11,
Lt 28, Setor Condomínio do Lago, na cidade de Mossâmedes, Goiás, doravante denominada CONTRATADA, com
base nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações, e no Pregão Eletrônico nº 044/2022 e Ata de
Registro de Preços nº 055/2022, celebrar o presente Contrato de Aquisição de Materiais, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Computadores, de Monitores e de
Smartphones para Atender às Necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes do
processo de Pregão Eletrônico nº 044/2022 e na Ata de Registro de Preços n° 055/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Aquisição
de Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 21.755,00 (vinte e
um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais) a serem pagos após o devido Aquisição de Materiais.
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 20 de Setembro 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: 030201 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Projeto/Atividade: 4.112.04.2.012 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Unidade: 030401 – Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade: 20.608.06.2.014 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural
Unidade: 030501 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Projeto/Atividade: 15.451.07.2.019 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
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Unidade: 030301 – Secretaria Municipal de Finanças
Projeto/Atividade: 2.013 – Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Fonte Recursos: 00 – Recursos Próprios
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 044/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e
Ata de Registro de Preços n° 055/2022.
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:
g) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
h) 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;
i) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratada:
n) 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;
o) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
p) Entregar os materiais solicitados em prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação, independentemente da
quantidade da solicitação;
q) 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: aavariedadesmds@yahoo.com
Contato: (64) 99641-5537
r) 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;
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s) 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;
t) 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 044/2022 e Ata de Registro de Preços n° 055/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado: o Sr. Manoel
Nunes de Sousa Sobrinho, Chefe de Departamento de Compras, lotado na Secretaria Municipal de Administração,
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, 20 de Setembro de 2022.

__________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante

_________________________
AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE Nº 676/2022
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕESBA, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFME, E A EMPRESA AA COMÉRCIO DE
VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA.
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 SAÚDE- FMS, pessoa jurídica
de direito público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, na cidade de Poções, Bahia, inscrito no CNPJ sob
o nº 11.113.324/0001-52, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Luciana Miranda Vasconcelos, brasileira,
maior, solteira, portadora da cédula de identidade nº 10076567-00, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF Nº
830.495.685-34, residente na Rua Sete de Setembro, nº 217, Centro, CEP: 45260-000, Poções, Bahia, no uso da
atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal nº 132/2022, e, a empresa AA COMÉRCIO DE
VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
29.714.475/0001-21, com sede na Rua Ex Prefeito João da Silva, n° 559, Setor Central, na cidade de Mossâmedes,
Goiás, representada pelo Sr. Pedro Henrique Borges da Silva, brasileiro, casado, empresário, com registro na
Carteira Nacional de Habilitação – 02482833617 – DNT/DETRAN/GO e cadastro no CPF nº nº 963.745.431-49,
residente e domiciliado na Rua Lago 12, S/N, QD 11, Lt 28, Setor Condomínio do Lago, na cidade de Mossâmedes,
Goiás, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores
alterações, e no Pregão Eletrônico nº 044/2022 e Ata de Registro de Preços nº 055/2022, celebrar o presente
Contrato de Aquisição de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Computadores, de Monitores e de
Smartphones para Atender às Necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes do
processo de Pregão Eletrônico nº 044/2022 e na Ata de Registro de Preços n° 055/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Aquisição
de Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 67.784,00 (sessenta
e sete mil e setecentos e oitenta e quatro reais) a serem pagos após o devido Aquisição de Materiais.
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 20 de Setembro 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: 030700 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 030701 – Fundo Municipal de Saúde
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
37 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

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

Projeto/Atividade: 1.036 – Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Públicos de Saúde
Projeto/Atividade: 2.038 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Fonte de Recurso: 02 - Receitas da Saúde - 15%
Fonte de Recurso: 14 – Transferências de Recursos - SUS
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 044/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e
Ata de Registro de Preços n° 055/2022.
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:
j) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
k) 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;
l) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratada:
u) 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;
v) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
w) Entregar os materiais solicitados em prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação, independentemente da
quantidade da solicitação;
x) 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: aavariedadesmds@yahoo.com
Contato: (64) 99641-5537
y) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
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licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
z) 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;
aa)
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 044/2022 e Ata de Registro de Preços n° 055/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada: o Sr. Rogério
Chaves Porto, Chefe de Divisão de Compras, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 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, 20 de Setembro de 2022.

__________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
Contratante

_______________________________
Luciana Miranda Vasconcelos
Gestora do FMS
Contratante

_________________________
AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:
2.
Nome:
CPF:
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__________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna
público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 007/2022 do tipo menor preço Global, cuja
sessão pública será no dia 11/10/2022, às 08:00h na Sede da Prefeitura, situada à Praça da Bandeira, nº 02, centro, na
cidade de Poções, Bahia. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia na Construção do
Posto de Saúde da Família, no bairro Lagoa Grande, na sede deste Município, de acordo com as especificações constantes
do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaopocoes2021@gmail.com. Edital e outros atos
referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Poções-Ba, disponível no site
https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial ou pelo Portal da Transparência através do site https://pocoesba.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores alterações,
Deliberações do TCU, bem como pela lei Federal nº. 5.194/66, que Regula o Exercício das Profissões Vinculadas
ao CONFEA/CREA, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 123/06, que institui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em vigor.
II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 164/2022
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO Global
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
VII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 11/10/2022
HORA: 08:00h
LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça da Bandeira, nº 02, centro, na cidade de Poções, Bahia.
VIII - OBJETO:
8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia
na Construção do Posto de Saúde da Família, no bairro Lagoa Grande, na sede deste Município, Conforme
especificações constantes nos Anexos deste Edital.
IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) Envelopes, em 02
(duas) fases distintas, sucessivas e eliminatórias:
1. ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope nº 01)
2. ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 02).

X - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local
expressamente indicados no Aviso de Licitação, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços,
endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto devidamente
qualificado através de Credencial, conforme Anexo VI, com firma reconhecida com plenos poderes para praticar
todos os atos e representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatório, devendo a sua apresentação
preceder o momento de entrega dos envelopes.
10.1.1 - O credenciamento de SÓCIOS far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
b)

Ato constitutivo, Estatuto, Contrato Social e suas alterações ou Contrato Consolidado,
devidamente registrado, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição
e posse dos administradores.
Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 1
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11.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes:
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
b) Procuração por instrumento público ou particular com Assinatura Reconhecida em Cartório, que
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo VI, atribuindo ao
representante plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente
licitação.
c) Ato constitutivo, Estatuto, Contrato Social e suas alterações ou Contrato Consolidado,
devidamente registrado, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição
e posse dos administradores.
10.1.2 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 ou a incorreção dos
mesmos, bem como na falta dos poderes referidos, não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante
de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação.
11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos de credenciamento em original, por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal
de Poções-Ba ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá
comprovar com os originais em mãos.
10.2 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que atenda aos
requisitos para a necessária qualificação e satisfaça plenamente todas as condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos. Não será permitido a participação de empresas em consórcio.
10.3 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta. Em nenhuma
hipótese a Prefeitura Municipal de Poções-Ba será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.
10.4 - O licitante poderá deverá visitar e vistoriar o local do serviço objeto desta licitação, objetivando ter pleno
conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados, devendo declarar ter
CONHECIMENTO DE TODA DIFICULDADE DOS LOCAIS onde serão executados os serviços.
10.4.1 - As empresas interessadas em participar do certame, caso queiram visitar os locais onde
serão executadas as obras, deverão entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos informar-se sobre os locais, e, caso necessite, agendar dia e horário para a realização da
visita dos locais. Para maiores informações ligar no fone: (77) 8116-7145.
10.5 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificações e elementos do Edital
e seus Anexos, poderá requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta, dirigida ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco dias úteis antes da
data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Poções-Ba responderá por escrito, os
esclarecimentos solicitados até três dias corridos antes da data estabelecida para a abertura das propostas, pelos
meios próprios, sem, entretanto identificar os autores das questões. Não será atendido nenhum esclarecimento
verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima citados.
10.6 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da Documentação de Habilitação e
Proposta de Preços, implicará na inabilitação e desclassificação do licitante.
10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de Poções-Ba
poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por sua iniciativa ou em consequência de respostas
fornecidas para solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a emissão de uma
errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos utilizados na publicação do Edital, desde que tais
modificações possam a vir a alterar substancialmente o escopo do projeto. Neste caso poderá prorrogar o prazo
de entrega das Propostas, pelo prazo que, na forma da Lei, for julgado necessário.
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10.8 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, devidamente protocoladas e
dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, formalmente, nos termos dos parágrafos primeiro e
segundo do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93.
XI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, deverão ser apresentadas em dois envelopes
distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e indicando, clara e
visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número do Edital.
11.2 - Todos os volumes deverão ser apresentados em Formato A4, com todas as folhas rubricadas e numeradas,
em ordem crescente, apresentando no início uma relação com a lista de todos os documentos constantes do
envelope, em ordem seqüencial, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante e o número
da TOMADA DE PREÇOS, lembrando que essa exigência não é desclassificatória.
11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a inclusão
de documentos supérfluos ou dispensáveis.
11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Poções-Ba ou
publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá comprovar com os originais
em mãos.
XII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OU A)
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado identificado com
o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentação a seguir listada que está
sublinhada e as já citadas anteriormente no texto deste Edital:
a) Declaração de Conhecimento dos Locais onde serão executados os serviços;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do
Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, conforme modelo
estabelecido no Anexo VII;
c) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital (somente para a licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto na referida Lei);
d) Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade, conforme
modelo constante do Anexo X.
12.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, Estatuto, Contrato Social e suas
alterações ou Contrato Consolidado, devidamente registrado, e no caso das sociedades por ações,
acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores.
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
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12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativa à
sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto desta
licitação;
c) Prova da quitação com as Fazendas Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), estadual e
Municipal, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de
validade;
d) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea “a”,
do artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;
e) Certidão Negativa de Débito - CND, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada;
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.
12.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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) que serão indicados
como responsável(s) pela execução dos serviços objeto deste Edital;
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. (OBS: Quando
o Profissional não for do quadro de Socios a Declaração da Anuência deverá está Reconhecida Firma
da Assinatura do Profissional detentor dos Atestados).
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:
IFicha 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
Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
44 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

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

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) Com base no parágrafo 3º, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de PoçõesBa, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para comprovar
o vínculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com a licitante.
e) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional de que trata o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Administração;
f) Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da capacitação técnico- profissional,
não esteja relacionado na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, a mesma deverá apresentar
a Certidão de Registro no CREA do referido profissional.
g) DECLARAÇÃO DA ANUÊNCIA DESTE EDITAL DO PROFISSIONAL DETENTOR DOS
ATESTADOS. (OBS: Quando o Profissional não for do quadro de Socios a Declaração da Anuência
deverá está Reconhecida Firma da Assinatura do Profissional detentor dos Atestados).
12.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Do Balanço Patrimonial:
I - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrado há mais
de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no
período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir;
II - Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis assim apresentados:
i - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
▪ publicados em Diário Oficial; ou
▪ publicados em jornal de grande circulação; ou
▪ por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
ii - Sociedades limitadas (Ltda.):
▪ por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
▪ fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou autenticadas
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
iii - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 - Estatuto
da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional:
▪ por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
▪ fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
iv - Sociedade criada no exercício em curso:
▪ fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
III - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade:
b) A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos
seguintes parâmetros, sendo inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um vírgula
quarenta e cinco), em qualquer dos índices abaixo (Obs.: A licitante deverá apresentar documento
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constando os cálculos dos índices contábeis relacionados abaixo, devendo este documento ser assinado
pelo sócio e profissional contábil responsável da empresa):
I - Índice de Liquidez Geral (LG), onde:
LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

II - Índice de Liquidez Corrente (LC), onde:
LC =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

III - Índice de Endividamento Geral (IEG), menor ou igual a 0,70 (zero vírgula setenta) onde:
IEG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

c) Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. As certidões deverão cobrir um período
de cinco anos e serem expedidas a menos de 30 (trinta) dias corridos da data da apresentação da proposta.
d) A licitante considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II
do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar nesta
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do
Envelope nº. 01, uma Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital.
e) As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar normalmente
do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.
f) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no presente certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
g) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado à licitante
considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para a regularização da documentação.
h) A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
i) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital.
j) Os documentos necessários à habilitação, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação,
mediante a apresentação dos respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação em
órgão da Imprensa Oficial.
k) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome da
licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for a matriz e da filial
se a licitante for a filial. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
l) 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.
m) A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da
autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo a licitante
se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.
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XIII - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO 2)
A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem clara,
concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo às condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados:
a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente
qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo, o Prazo de Execução
dos Serviços, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo que os
preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de entrega
estabelecida no Edital;
b) Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que deu origem à proposta,
item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade
das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão ser alterados na
planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante;
c) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do prazo de execução dos serviços, que
será de 05 (cinco) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia subseqüente à assinatura do contrato;
d) O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha de Orçamentária - Anexo III,
a qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para todos os serviços
nela constantes e as Despesas Indiretas (B.D.I.);
e) O B.D.I. corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados, devendo
contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa;
f) Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como os encargos
sociais e trabalhistas (L.S.T.);
g) A proposta deverá conter ainda:
ICronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro)
discriminado conforme Anexo V;
II - Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Anexo VIII;
III - Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta - Anexo IX.
h) No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, do
subitem “b” deste item 13, deverá constar obrigatoriamente a assinatura do técnico detentor dos
atestados referido na alínea “c”, do item 12.3 deste edital, precedida do nome da empresa a que
interessarem, a menção explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida pelo
CREA;
i) Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária;
j) A proposta comercial da licitante deverá conter DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA com os termos e condições deste Edital.
XIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS
14.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços:
14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, imediatamente após o término
do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitação, com a participação dos
membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos licitantes, estes, devidamente
credenciados;
14.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único
participará de cada sessão, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessões as empresas licitantes deverão
ser representadas pelo Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou Credenciados, estes, munidos das
respectivas credenciais.
14.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes, cujos
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documentos serão rubricados pela Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes à sessão.
14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com as
exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das empresas licitantes.
14.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
14.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de Licitação procederá a abertura
dos Envelopes de Número 1 - Documentação de Habilitação, rubricando os documentos contidos no seu interior
e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e produzam as observações
que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que será lavrada pelo Secretário da Comissão
e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e membros da Comissão Permanente de Licitação.
14.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de Habilitação na sessão, a
Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o resultado da Habilitação na mesma sessão, devolvendo
os envelopes de número 2 (dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes porventura inabilitados,
dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 2 (dois) - Proposta de Preços daqueles habilitados,
desde que não tenha havido interposição de recurso e que haja desistência expressa em não fazê-lo, por todos
aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva ata da sessão.
14.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma sessão, numa segunda sessão,
cuja data será marcada pela Comissão Permanente de Licitação, e após divulgado o resultado da habilitação, os
envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, por escrito através de
correspondência ou na ata da reunião, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os envelopes
número 2 (dois) - Proposta de Preços, sendo lavrada Ata Circunstanciada, assinada pelos representantes legais dos
licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, que marcará data para divulgação do resultado final.
XV - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
15.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão verificadas quanto a eventuais
erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da forma seguinte:
a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido devidamente,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total, de forma adequada a bater com
o valor global que será mantido;
b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o
preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater com o valor global
que será mantido;
c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de forma
adequada a bater com o valor global que será mantido;
d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Poções-Ba em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor da Proposta de Preços
do licitante. Caso este não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada;
e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Poções-Ba,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões,
emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas e desclassificadas;
f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis e aquelas que
não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada
nas ofertas dos demais licitantes;
h) Não se admitirá proposta que apresente preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este ato convocatório não estabeleça limites mínimos;
i) É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
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promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, suspendendo
os trabalhos pelo período que entender necessário, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta;
j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se fizerem necessários nas
Propostas de Preços dos licitantes, procederá à classificação em ordem crescente dos preços propostos e
aceitáveis (do menor preço para o maior preço), julgando a vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL,
resultante do somatório do produto das quantidades fornecidas pelos respectivos preços unitários
ofertados;
15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo segundo do
artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente,
por SORTEIO, na mesma Sessão.
15.3 - Será desclassificada a proposta:
a) Que não atender às exigências deste Edital;
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal a que tiver valor inferior
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
III -

média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela Administração, ou
valor orçado pela administração.

c) Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a de
menor valor;
d) Apresentar proposta alternativa.
e) Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Poções-Ba;
f) Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Poções-Ba.
15.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como as que apresentarem
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os preços de mercado, serão
desclassificadas.
XVI - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
16.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta vencedora, as decisões do(s)
recursos interpostos, serão publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Poções-Ba e no Diário
Oficial do Município (https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial), para que se produzam os efeitos da
Lei quanto à publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação, passando a valer para todos os
efeitos à partir da data da publicação.
16.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de Licitação, cabem os recursos
previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pela Exma. Sra. Prefeita Municipal de PoçõesBa.
16.4 - A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua
essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Preço Global, nas condições ali estipuladas.
16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto neste no item 16.7.1 deste Edital, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações.
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16.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.7 - A Prefeitura Municipal de Poções-Ba se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar
todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-la por ilegalidade, sem que aos licitantes
caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.
16.7.1 - 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 prestar a Garantia estipulada no item 16.8 deste Edital e assinatura do
instrumento contratual.
16.8 - Para assinar o contrato, através de elemento qualificado, deverá o licitante vencedor prestar garantia
de 5,0 % (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. A
caução será prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, no seu artigo 56, parágrafo primeiro,
incisos I, II e III, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.
XVII - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS
17.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que será mensal estabelecido no
Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medição os serviços executados ou quaisquer tarefas
mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada.
17.2 - A Prefeitura Municipal de Poções-Ba pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser
respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária.
17.3 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição
dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento que deverão
ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oitfo) horas, pela Prefeitura Municipal de Poções-Ba.
17.3.1 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por
cento) dos serviços objeto do contrato, obedecendo-se os prazos do Anexo V deste Edital.
17.4 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para
a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
17.5 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (contado somente após decorrido o prazo estipulado nos
itens 17.3 e 17.3.1 deste Edital), serão devidos além da atualização monetária estipulada no item anterior, juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança
pelo número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sobre o montante do pagamento
em atraso, esta aplicada uma só vez em cada ocorrência.
17.6 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos descontos de 1% (um por cento)
ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança, pelo número de dias de
antecipação.
17.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste Edital e seus
Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Após a publicação
do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, com base nesse Cronograma de licitação será ajustado um
cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente na ocasião, devendo, porém,
os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas eventuais prorrogações
devidamente justificadas e aprovadas.
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17.8 - O atraso injustificado na conclusão de etapa dos serviços ou entrega de produtos em relação às datas
estabelecidas no cronograma ajustado, sujeitará o contratado à multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de
atraso, calculada sobre o valor da etapa correspondente, além de outras contidas na minuta de contrato que integra
o presente Edital.
17.9 - O prazo contratual para a execução dos serviços será de 03 (três) meses, a contar da primeira ordem de
inícios dos serviços.
17.10 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na legislação vigente.
17.11 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte
dotação Orçamentária:
Orgão: 030700-Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 030701- Fundo Municipal de Saúde
Projeto/ Atividade: 1.032- Construir, ampliar e/ou reformar as unidades de saúde da família
Elemento de Despesa: 44905100000- Obras e Instalações
Fonte: 02- Receitas e Transferências de Impostos
Fonte: 23- Transferência de Convênio- Saúde
XVIII - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XIX - RESCISÃO
19.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei nº 8666/93.
19.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
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.
§ 1º - 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 das multas previstas no instrumento
contratual
§ 2º - Conforme o 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.
19.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nas Leis
nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
19.3 - 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.
19.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XX - DOS ANEXOS
Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Anexo I - Minuta do Contrato;
Anexo II - Carta Proposta;
Anexo III - Planilha Orçamentária;
Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro;
Anexo VI - Credencial (Procuração);
Anexo VII - Declaração do Menor;
Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.;
Anexo IX - Modelo de Composição da Taxa de Leis Sociais e Trabalhistas;
Anexo X - Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade;
Anexo XI - Memorial Descritivo.

XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus Anexos, decorrem as obrigações,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação.
20.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os seus termos, cláusulas
e condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
ulteriores alterações.
20.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de rescisão do contrato decorrentes
desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e só poderão
ocorrer com anuência da Prefeitura Municipal de Poções-Ba.
20.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades fornecidas,
sob pena de inabilitação e desclassificação do processo licitatório.
20.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado deverá apresentar através de
composição de preço unitário, preço para os respectivos serviços, para aprovação e homologação da Prefeitura
Municipal de Poções-Ba, antes da sua execução, que deverá ser fruto de aditivo contratual, conforme preconiza a
Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.8 - Condições para recebimento dos serviços:
20. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 e 74
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20. 9 - 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.
20.10 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Administração, 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.
20.11 - 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.
20.12 - Das sessões públicas de processamento da Licitação serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
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assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.
20.13 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
20.14 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes que desejarem.
20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
20.16 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
20.17 - 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.
20.18 - 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. Não serão aceitos pedidos encaminhados
por fac-símile, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico.
20.19 - Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação, com
observância da legislação em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e demais normas
e redações aplicáveis.
XXI - FORO
21.1 - 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, 18 de Agosto de 2022.

Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
POÇÕES-BA
......................................................................
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 pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. 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 no Edital Tomada de Preços nº 007/2022,
e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia na
Construção do Posto de Saúde da Família, no bairro Lagoa Grande, na sede deste Município, conforme
Edital Tomada de Preços nº 007/2022.
§ Único - 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.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha Orçamentária
de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços nº 007/2022, que
o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações ulteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ ..........................
(. ................................................................ ), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas
pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital
Tomada de Preços nº 007/2022.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) 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, obedecendo o Cronograma de
Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.
3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por cento)
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dos serviços objeto deste contrato.
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para
a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 03 (três) meses, a contar da assinatura deste
contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 007/2022, com base no inciso II,
do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte
dotação Orçamentária:
Órgão: ..........................................
Unidade: ..........................................
Classificação Econômica: ..........................................
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- 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, 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;
6.1.2 - 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 CONTRATANTE
a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - 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;
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
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6.1.5 - 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;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta
Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - 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;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados
os serviços, objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º
do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até
30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de
Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de
Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da
obrigação não cumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato,
pelas citadas obrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e,
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas
e/ou danos que de seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser assinado
pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao CONTRATANTE da
conclusão do citado objeto contratual;
6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão;
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6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, na
ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo
máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro
da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;
6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS - Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem administrativa
a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da
CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
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.
§ 1º - 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 das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.
§ 2º - Conforme o 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.
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia
autorização por escrito da CONTRATANTE;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
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7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo,
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções previstas
na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens
de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais
colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados,
sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por
ela.
8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
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8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Poções-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Poções-Ba, ............................................... de ...........

...................................................
Prefeita

....................................................................
Representante da Empresa Contratada

Testemunhas:

CPF:

CPF:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia na Construção do Posto de
Saúde da Família, no bairro Lagoa Grande, na sede deste Município, de acordo com os descritos nos anexos
que integram este Edital.
Prezados Senhores,

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob nossa inteira
responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços pelo total de R$
(
), dentro do prazo de 03 (três) meses.

Eu,
...................................................................
abaixo
assinado,
representante
da
empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento do Edital e seus Anexos e de
todas as condições referente à prestação dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 007/2022, e assim sendo,
concordo com todos os termos impostos, me comprometo a prestar os serviços 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.
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta.

,

de

de

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

Tomada de Preços nº 005/2022 - Pag. 20

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
60 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
ANEXO III – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos sob as penas da lei, que estamos caracterizados como Micro Empresa ou empresa de
pequeno Porte, conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de
2006.
,

de

de

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
01 – ESTABELECIMENTO

03 – TIPO DE INTERVENÇÃO:

UBS PADRÃO
02 –LOCALIDADE:

CONSTRUÇÃO
04 –DATA:

BAHIA

06/10/21

ITEM

001

SERVI
ÇOS

% DA OBRA

18,71%

ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO

002

INFRAESTRUTURA

5,25%

003

SUPERESTRUTURA

3,67%

004

ALVENARIAS / VEDAÇÕES

5,02%

005

COBERTURA

6,32%

006

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

12,57%

007

REVESTIMENTO DE PISO

4,07%

008

FORRO

1,86%

009

ESQUADRIAS

5,45%

010

IMPERMEABILIZAÇÃO

0,76%

011

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5,32%

012

CABEAMENTO ESTRUTURADO

0,97%

013

CIRCUITO FECHADO DE TV E CFTV

1,10%

014

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4,22%

015

LOUÇAS / METAIS / BANCADAS

3,44%

016

INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO

0,43%

017

PROTEÇÃO DE PAREDES - BATE-MACA / CORRIMÃO

1,21%

018

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

3,45%

019

MUROS E FECHAMENTOS

7,41%

020

ABRIGO DE RESÍDUOS

3,54%

021

COMUNICAÇÃO VISUAL

0,36%

022

PAVIMENTAÇÃO

0,41%

023

LIMPEZA

0,08%

05 – AREA TOTAL

1ª PARCELA

2ª PARCELA

% E R$
PARCIAIS
33,33%

% E R$
PARCIAIS
33,33%

3ª PARCELA
% E R$
PARCIAIS
33,34%

66.962,45

66.962,45

66.982,54

100,00%

56.351,47
100,00%

39.452,45
47,00%

53,00%

25.347,75

28.583,63
47,00%

53,00%

31.918,95

35.993,72

47,00%

53,00%

63.458,32

71.559,39

47,00%

53,00%

20.565,08

23.190,41

47,00%

53,00%

9.402,16

10.602,44

47,00%

53,00%

27.508,83

31.020,59

47,00%

53,00%

3825,47

4313,83

23,00%

50,00%

27,00%

13.136,67

28.557,99

15.421,31

47,00%

53,00%

4.897,01

5.522,16

23,00%

27,00%

50,00%

2.722,24

3.195,67

5.917,91

23,00%

27,00%

50,00%

10.417,89

12.229,70

22.647,59

47,00%

53,00%

17.363,16

19.579,74

47,00%

53,00%

2.185,72

200.907,45

100,00%

56.351,47

100,00%

39.452,45

100,00%

53.931,38

100,00%

67.912,67

100,00%

135.017,71

100,00%

43.755,49

100,00%

20.004,60

100,00%

58.529,42

100,00%

8.139,30

100,00%

57.115,97

100,00%

10.419,17

100,00%

11.835,82

100,00%

45.295,17

100,00%

36.942,90

100,00%

4.650,47

100,00%
100,00%

37.065,33

100,00%

79.562,16

100,00%

38.011,02

100,00%

3.906,25

100,00%

4.440,13

100,00%

829,36

829,36

100,00%

37,12%

100,00%
1.027.100,73

13.025,04
23,00%

27,00%

50,00%

8.525,03

10.007,64

18.532,67

23,00%

50,00%

27,00%

18.299,30

39.781,08

21.481,78

23,00%

50,00%

27,00%

8.742,53

19.005,51

10.262,98
100,00%

3.906,25
2.086,86

% FINAL

13.025,04

2.464,75
100,00%

47,00%

TOTAL DO
ITEM (R$)

53,00%

2.353,27
100,00%

TOTAL DO PERÍODO

24,71%

38,17%

253.783,25

392.023,60

TOTAL ACUMULADO

24,71%

62,88%

100,00%

253.783,25

645.806,85

1.027.100,73

381.293,88
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100,00%
1.027.100,73
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAL

Credencio o 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 meu
mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento
licitatório, concernente a Tomada de Preços, na forma do Edital de Tomada de Preços nº 005/2022.
Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas no Edital.

,

de

de

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

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

,

de

de

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
ANEXO VIII
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I.
DISCRIMINAÇÃO
1- DESPESAS INDIRETAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
a) I.S.S.
b) PIS
c) COFINS
e) Outras
2- ADMINISTRAÇÃO
a) Pessoal e reflexos (detalhar);
b) Aluguéis;
c) Móveis e utensílios;
d) Veículo;
e) Limpeza e conservação;
f) Máquinas de escritório;
g) Equipamentos e material administrativo;
h) Material de expediente;
i) Equipamentos de segurança;
j) Manutenção e utilização das instalações de apoio;
k) Veículos de socorro;
l) Outras despesas (detalhar).
3- OUTRAS DESPESAS LEGAIS
a) Licenças;
b) Emolumentos;
c) Taxas;
d) Outros tributos.
4- OUTRAS DESPESAS
a) Consultorias;
b) Honorários;
c) Outros (a detalhar).
5- DESPESAS FINANCEIRAS
a) Caução;
b) Capital de giro.
6- BENEFÍCIO
a) Lucro de empresa
TOTAL:

TAXA
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
ANEXO IX
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS
DISCRIMINAÇÃO

TAXA EM
PORCENTAGEM

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 01 Instituto nacional de Seguridade Social - INSS
A 02 Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS
A 03 Salário - Educação
A 04 Serviço Social da Indústria - SESI
A 05 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
A 06 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE
A 07 Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária-INCRA
A 08 Seguro Contra os riscos de Acidentes do Trabalho
SUBTOTAL - GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE SOFREM INCIDÊNCIA
GLOBAL DE A
B 01 Descanso Remunerado aos Domingos
B 02 Descanso Remunerado em Feriados
B 03 Descanso Remunerado em Férias Anuais
B 04 Licença Paternidade Remunerada
B 05 Auxílio Enfermidade
B 06 Décimo Terceiro Salário
B 07 Adicional de 1/3 nas Férias Anuais
B 08 Auxílio Enfermidade e/ou Faltas
SUB TOTAL - GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO SOFREM INCIDÊNCIA DE
A
C 01 Aviso Prévio
C 02 Indenização por Dispensa sem justa Causa
C 03 Adicional p Aviso Indenizado
C 04 Indenização Adicional
SUB TOTAL - GRUPO C
GRUPO D - TAXA DE REINCIDÊNCIA
D 01 Reincidência Global do Grupo A sobre o Grupo B
SUB TOTAL - GRUPO D
TOTAL GERAL
Obs. As licitantes poderão acrescentar outros encargos que julgarem pertinentes.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS QUADROS
DE DIRIGENTES DA ENTIDADE

Eu,

,
representante
legal
da
empresa
, inscrita no CNPJ sob o nº
, Declaro, sob as
penas da lei, que Inexistem Servidores Públicos Municipais, Estaduais ou Federais nos quadros de Dirigentes e/ou
Servidores desta entidade.

,

de

de

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
ANEXO XI - MEMORIAL
DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURABAHIA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – 01 EQUIPEPROJETO
PADRÃO

BAHIA
Maio / 2018
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1. APRESENTAÇÃO

O presente caderno de Memorial Descritivo e Especificações Técnicas refere-se aoProjeto de
Arquitetura da Unidade Básica de Saúde para 01 Equipe.
Este documento tem por objetivo estabelecer os critérios para a execução das obras relativas à
construção da Unidade Básica de Saúde da Família para 1 equipe.
Todos os materiais a serem utilizados deverão ser de 1ª qualidade, não devendo apresentar nenhum defeito
de fabricação.
Em caso de contradição entre este texto e os projetos, prevalecerá o aqui indicado, e quaisquer
modificações nos mesmos somente deverão ser efetivadas com a aprovação do projetista da obra.
A administração da obra deverá ser exercida por Engenheiro ou Arquiteto de comprovada
experiência em obras similares.
2. MEMORIAL DESCRITIVO

2.1.

CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTRATO DE EXECUÇÃO

A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nãoexclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua
ocorrência, não implica em co-responsabilidade dopoder público ou de seus agentes e prepostos. A
CONTRATADA se comprometerá a dar à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, livre
acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos
necessários.
A CONTRATADA será responsável por todas as despesas e providências necessárias a
aprovação da obra, tais como, licenças, alvarás e habite-se.
Cabe às LICITANTES fazer, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e comparação
de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais componentes integrantes da
documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE paraa execução da obra.
A CONTRATADA deverá manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de
todas as partes da obra. Esses desenhos estarão prontos para serem examinados a qualquer momento pela
FISCALIZAÇÃO e por toda e qualquer pessoa autorizada pela mesma.
A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram alterações
em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar à CONTRATANTE um conjunto completo de
plantas de “as built” – em meio magnético paraAUTOCAD 2000 ou superior e uma cópia de cada projeto
plotada em papel sulfite.
Para qualquer serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO reservar-se-á o direito de modificar,
refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convierem, sem que tal fato acarrete em
solicitação de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensão do prazo para
conclusão da obra.
A obra só se dará por concluída após o término de todas as etapas especificadas, retirada dos

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
93 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

entulhos e completa limpeza de todas as áreas trabalhadas.
Antes do recebimento final da obra, as galerias, as coberturas, os arruamentos, as calçadas e
demais áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverão ser limpas de todo o lixo,
excesso de material, estruturas temporárias e equipamentos. As tubulações, valetas e a drenagem deverão
ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA e conservadas até que a
inspeção final tenha sido feita.
A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico de todas as peças
concretadas que forem executadas (em corpos de prova), utilizados na obra, rompendo-os segundo as
normas técnicas vigentes, certificando que as resistências das peças atingiram o índice informado no
projeto.
Os ensaios e demais provas exigidos por normas técnicas, para boa execução dos serviços,
correrão, sempre, por conta da empresa contratada. Tais custos deverão estar previstos no BDI da
contratada.
Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de responsabilidade
da CONTRATADA.
Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual(EPI) necessários e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06
e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança
necessários. Todos os operários, empregados da empresa ou sub-contratados deverão estar
convenientemente fardados, onde conste o nome da empresa, portar equipamentos de segurança tais como
botas, capacete, luvas, óculos, cintos, etc., crachá de identificação onde conste o nome da empresa e do
empregado, cargo e/ou função, retrato do empregado, assinatura sobre carimbo, do responsável pela
empresa. A não obediência acarretará o impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem
como, se encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurança adequados, a sua imediata retirada
do local da obra.
Nenhuma alteração de projeto, seja de especificação, ou outra qualquer, que possa afetar o
dimensionamento das instalações definidas, será executada sem autorização prévia do projetista.
3. SERVIÇOS PRELIMINARES

O estudo preliminar de arquitetura foi fornecido pela SESAB à empresa executora dos projetos
complementares. Para fins de viabilização das instalaçõescomplementares, o estudo preliminar de
arquitetura fornecido pela SESAB passou por ajustes com o objetivo de atender às demandas que
surgiram por parte das instalações como elétrica, cabeamento, segurança predial (CFTV), GLP e
outras, configurando, desta forma, a compatibilização e unidade entre o projeto de arquitetura, os
projetos complementares, de fundação e estrutura.

3.1. LIMPEZA DO TERRENO
A limpeza inicial consiste na capina e/ou raspagem da camada vegetal do terreno.As condições
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de limpeza deverão ser mantidas em todas as etapas da obra. A retirada de entulhos será feita
sempre que o volume dos mesmos possa atrapalhar as atividades desenvolvidas em canteiro.

3.2. LOCAÇÃO
Consiste na execução da locação todos os elementos necessários à perfeita implantação da obra.
Será executada inicialmente através de equipe habilitada, quedeverá executá-la rigorosamente a partir dos
pontos de referência previamenteestabelecidos, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis
imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais.
Em casos específicos, havendo consentimento da Fiscalização, o gabarito poderá ser descontinuo.
O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeironível da obra,
após a autorização da Fiscalização.
Para fins de pagamento, a unidade de medição é o metro quadrado de área construída, em
projeção, da edificação demarcada pelo gabarito.

3.3.PLACA DA OBRA
Será fixada uma placa no início da obra no padrão exigido pelo Ministério da Saúde, com
dimensões de 3,00 x 1,50 m.

3.4.MOVIMENTO DE TERRA
3.4.1. Escavação
Haverá escavação para implantação da fundação projetada. Será utilizada a escavação manual,
devendo ser seguido rigorosamente as indicações do projeto e as especificações no que se refere a
locação, profundidade e declividade para escavação.
Poderá haver mudanças na profundidade, caso seja necessário, até que se encontrem as condições
de suporte para apoio das estruturas.

3.4.2. Reaterro e apiloamento
O reaterro de valas consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando-se o
próprio material escavado.
As operações de aterros ou reaterros compreendem a descarga, espalhamento, homogeneização,
conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando previsto em projeto.
A operação será precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da
escavação.
Os controles e ensaios de compactação serão feitos baseando-se nos critérios estabelecidos pela
NBR 7182.
Os serviços serão pagos de acordo com os volumes medidos, através da médiadas áreas das
valas, estando incluídos todos os custos com equipamentos, material, transporte, mão-de-obra e encargos
necessários à execução do serviço.
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3.5. INFRA-ESTRUTURA
3.5.1. Lastro de concreto
Todo concreto de regularização colocado sobre solo natural, deverá ser despejado sobre
superfícies limpas, úmidas, sem barro ou poças d’agua, antecipadamente regularizadas e compactadas.
As eventuais diferenças de níveis do terreno deverão ser preenchidas com concreto magro.
O lastro de concreto deverá possuir fck 10MPa, com aditivo impermeabilizante.

3.5.2. Alvenaria de pedra argamassada
Deverão ser selecionadas pedras de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em estado
de decomposição ou proveniente de capa de pedreira. O assentamento será feito, preferencialmente, com
argamassa no traço 1:4:5 (de cimento, saibro e areia).
As pedras deverão ser colocadas lado a lado formando uma camada horizontal; emseguida, a
superfície formada será umedecida em toda sua extensão. Será, então, lançada uma camada de
argamassa, de modo a possibilitar a aderência com a camadade pedras subsequentes. Os espaços maiores
entre as pedras serão preenchidos com pedras menores, permitindo um melhor preenchimento dos vazios
entre elas, aumentando, assim, a segurança da estrutura.
Desse modo, em camadas sucessivas, o maciço será executado até atingir a alturaindicada no
projeto.
Será medida em metros cúbicos de volume efetivamente executado, de acordo com o projeto
estrutural.

3.6.

SUPERESTRUTURA

3.6.1. Formas
Serão feitas em chapas de compensado plastificadas, de primeiro uso, na espessura mínima de
10mm.
Em peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte inferior
das peças.
Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas ate a saturação, a fim de
se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis.
Cuidados com emendas, diâmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverão seguir as
recomendações da NBR 6118.

3.6.2. Armaduras
As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados, afastadas
do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado.
As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas
aderidas ou quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a aderência do concreto.
Deverão ser utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado.
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3.6.3. Preparo e lançamento do concreto
O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck 20Mpa em todas as peças componentes da
superestrutura.
O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a colocação
da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento deverá serfeito com vibrador de imersão ou
régua vibratória (preferível, em lajes).
A cura deverá ser feita a partir do inicio da pega até, no mínimo 7 dias, após a concretagem que
somente poderá ser liberada, com consentimento da fiscalização, após a verificação das formas, ferragem
e materiais a empregar.

3.7.
•
•

DESMOLDAGEM
Os prazos mínimos de desmoldagem serão os seguintes:
Laterais de vigas e pilares: 3 dias;
Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados,somente sendo
retirados após 21 dias;

Os pilares terão seção conforme projeto e a cinta de amarração superior terá seção de (0,15 x
0,20)m, devendo ser armados com ferros de 3/4” e 1/2” respectivamente com estribos a cada
20cm.
4. PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE BLOCO
Serão de vedação em blocos cerâmicos furados com dimensões de (9x19x39) cm com espessura
aproximada de 0,09m com argamassa mista com cal hidratada, traço 1:2:8.
O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros
componentes e elementos da edificação. Como guia das juntas deverá ser utilizado o escantilhão.
Após o levantamento dos cantos, será utilizada uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o
prumo e a horizontalidade sejam garantidos.
A partir de, aproximadamente 1,50m de altura, deverá ser providenciado um sistema de cavaletes
com andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar de formaadequada.
As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas, com a utilização do nível de bolha
e prumo.
Todas as juntas deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço adira facilmente.
A amarração das alvenarias de alvenaria deverá ser feita em todas as fiadas, de forma a se obter
um perfeito engastamento.
Os serviços serão medidos pela área de alvenaria executada em metros quadrados.
VERGAS
A presença de vãos nas alvenarias exige a construção de vergas de modo a se distribuir da melhor
forma os esforços concentrados na região dos vãos. As vergas são pequenas vigas de concreto que
sustentam as cargas sobre elas depositadas e redistribuem estas cargas nas regiões laterais aos vãos.
Poderão ser moldadas in loco ou pré-moldadas. Deverão ser convenientemente dimensionadas,
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com engastamento lateral mínimo de 30 cm ou de 1,50 vezes a espessura da parede, prevalecendo a
maior.
Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga
sobre todos.
5. ESQUADRIAS E VIDROS

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
As esquadrias de alumínio deverão ser de material de 1ª qualidade e poderão serconfeccionadas
em escala industrial ou sob encomenda.
As portas de alumínio serão de abrir conforme especificação de projeto.
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamenteinspecionadas
quando do seu recebimento.
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca
localizados no meio dos vãos de forma a não causar empenamento nas peças.
A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é garantir a
vedação e a regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas
e parafusos, cuja bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão
assentados os marcos, através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das
esquadrias. Depois serão instalados os quadros móveis ou folhas, através de sistemas derodízios internos,
no caso de peças de correr, ou de pinos tipo macho e fêmea, no casode peças de abrir. Por fim, serão
instalados os vidros ou venezianas característicos da esquadria.
VIDROS
Os vidros serão do tipo canelado com espessura de 4mm. Serão fixados por meio de baguetes de
alumínio, guarnições de neoprene ou com massa de vidraceiro.
Havendo folga entre o vidro e a baguete, esta deverá ser reduzida com a introdução de massa.
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Todas as portas serão de abrir, com dimensões especificadas em projeto.
As esquadrias serão entregues nas dimensões especificadas em projeto, devidamente aparelhadas
e lixadas. Antes da pintura, deverão receber uma demão de selador para madeira.
Deverão ser armazenadas na posição vertical, sobre calços, e em local isento de cal, cimento,
óleo, graxas e barras de aço.
A montagem dar-se-á inicialmente com os montantes e quadros que deverão ser montados com
sistema de encaixe tipo espiga ou cavilha. Todos os batentes serão fixados com parafusos e chapuzes.
Os parafusos terão suas cabeças rebaixadas e os respectivos orifícios tarugados com a mesma madeira
dos batentes, a ser fornecida pelo fabricante das esquadrias.
Serão medidas as esquadrias entregues, assentadas e completas, incluindo todos os acessórios e
ferragens.
PEITORIL
Os peitoris serão em mármore branco.
Na escolha da pedra a ser utilizada, deverão ser considerados os seguintes aspectos: durabilidade
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do material, propriedades mecânicas da pedra (resistência à compressão, resistência à flexão, resistência
à abrasão e resistência ao impacto de corpo duro) e a porosidade e a absorção de água do material.
As placas de pedra deverão ser afeiçoadas, aparelhadas e apresentar o acabamento especificado
em projeto.
Não serão aceitas peças rachadas, emendadas ou com veios que comprometam seu aspecto,
durabilidade e resistência.
Deverá ser efetuada seleção das peças a serem utilizadas de modo a evitarvariações de textura e
coloração, de forma que resultem superfícies uniformemente mescladas em seu conjunto, sem
concentrações desequilibradas e/ou discrepantes.
Para o rejuntamento, deverão ser utilizadas argamassas industrializadas.
No assentamento dos peitoris, deve-se atentar para alguns detalhes executivos, como a previsão
de uma inclinação mínima de 3% em favor do lado externo da edificação e a adoção de pingadeiras de,
no mínimo, 1,5 cm, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada.
Terminada a pega da argamassa de assentamento, deverá ser verificada, por percussão ao toque,
a presença de som cavo, sendo reassentadas as peças, porventura, comprometidas.
6. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

Deverá seguir especificações da NB-279 da Associação Brasileira de NormasTécnicas.
Os revestimentos devem apresentar parâmetros perfeitamente desempenados,aprumados,
alinhados e nivelados, as arestas devem ser vivas e os cantos perfeitos.
CHAPISCO
Trata-se da camada de argamassa, constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente
aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderênciaentre a base e a camada de
revestimento.
A argamassa será utilizada no traço 1:3, com espessura de 5mm, devendo ser aplicada sobre
qualquer base a ser revestida. Nas paredes externas, será adicionado à mistura impermeabilizante.
Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos,eflorescências,
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.
Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente.
MASSA ÚNICA
A massa única só será iniciada após a completa pega da argamassa das alvenarias echapisco e após
embutidas todas as canalizações e instalações que por ela devam passar.
Deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies que deverão apresentar paramento áspero
ou sulcado para fácil aderência. Antes da aplicação da massa única, assuperfícies serão abundantemente
molhadas a mangueira.
A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20 mm.
Nas paredes internas, será utilizado massa única no traço 1:3. Nas paredes externas,será mantido o
traço, porém será adicionado a mistura impermeabilizante.
REVESTIMENTO CERÂMICO
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Deverão ser de 1ª qualidade, PEI IV e com dimensões de 30x30cm. Serão aplicados nas paredes
dos banheiros até uma altura de 1,50m.
As peças cerâmicas deverão apresentar arestas bem definidas e esmalte resistente. Não deverão
apresentar deformações, empenamentos, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas.
O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade (cimento
colante). Deverá ser adicionada água a esta argamassa conforme instruções do fabricante, até obter-se a
consistência pastosa.
Inicialmente, espalha-se a argamassa de assentamento com a desempenadeira de aço.
Depois, deve-se formar os cordões com o lado dentado da desempenadeira. Em seguida, demarcase o gabarito para o assentamento das peças.
Assentam-se, inicialmente, as peças da primeira faixa horizontal e da primeira vertical. Em
seguida, complementa-se a área definida entre estas faixas.
As espessuras regulares das juntas serão garantidas através de espaçadoresapropriados. As juntas
deverão ser escovadas e umedecidas como preparação para recebimento do rejunte.
Decorridos 5 dias de assentamento, será iniciado o rejuntamento com o espalhamento da massa
e posterior retirada do excesso com pano úmido ou esponja.
FORRO
Será instalado forro de PVC em todos os ambientes da construção. Será constituído por painéis
lineares de PVC com dimensões de (0,20x6,00)m, fixados em estrutura de madeira.
O tarugamento deverá ser feito com sarrafos de pinho aparelhados. Nos sarrafos, deverão ser
grampeados os painéis de forro. O comprimento dos painéis de PVC deverá ser de aproximadamente
0,5cm menor do que o vão a ser forrado, para permitir a livre dilatação do material. Para o acabamento
periférico deverá ser utilizado rodaforro em PVC.
7. PAVIMENTAÇÃO

Todos os pisos a serem utilizados na obra serão sempre de boa qualidade, com primorosa
execução rigidamente verificada pelo Responsável Técnico da obra, desde a compra, até a aplicação final.
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO
A camada de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa com traço 1:4 (cimento
e areia) com espessura de 3 cm. Na hipótese de ser necessária espessura superior a 2,5cm, a camada
deverá ser executada em duas etapas, sendo a segunda etapa iniciada somente a cura completa da
primeira.
A quantidade de argamassa a preparar para a regularização será tal que o início dapega do cimento
venha a ocorrer posteriormente ao término da sua aplicação.
PISO CERÂMICO
O piso cerâmico será composto por peças de 1ª qualidade, com dimensões de 30x30cm, PEI IV.
Serão aplicados somente nas áreas dos banheiros.
A superfície para assentamento do piso cerâmico deverá estar limpa, com toda a poeira e
partículas soltas removidas.
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Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os pisos cerâmicos serão batidos com o
auxilio de um martelo de borracha.
As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas com espessura de 3,0 a 5,0mm.
Após 48 horas do assentamento das peças, será iniciado o rejuntamento. Antes do completo
endurecimento da pasta, será procedida cuidadosamente a limpeza da pavimentação com auxilio de um
pano úmido ou esponja.
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
A camada de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa com traço 1:3 (cimento
e areia) com espessura de 3 cm. Esta camada deverá ser sarrafeada com uma régua de madeira e adensada
de forma, a resultar uma superfície áspera e nivelada para posterior aplicação de piso de alta resistência.
A quantidade de argamassa a preparar para a regularização será tal que o início dapega do cimento
venha a ocorrer posteriormente ao término da sua aplicação.
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
O piso industrial tipo granitina deverá atender à NB1343 – Execução de piso com argamassa de
alta resistência mecânica e EB2100 – Argamassa de alta resistência mecânica para pisos. O piso terá 8
mm de espessura e será composto de grana mista de granito, basalto e cristal de rocha, preparado em
proporções iguais, com adição depigmento branco. Deverá ser assentada no sistema úmido sobre seco,
em quadros de 1,20 x 1,20 m, com juntas plásticas de dilatação 3mm, na cor branca, devidamente
alinhadas e esquadrejadas.
Após a cura da camada de alta resistência, será procedido o polimento com esmeris de
carburundum de Nº 30 e sucessivamente mais fino até o de Nº 120.
PISO CIMENTADO
São pisos executados com cimento e areia, deverá apresentar acabamento liso e fck superior a
13,5MPa.
Terá espessura de cerca de 20mm não podendo ser, em nenhum ponto, inferior a 10mm. Deverá
ser executado sobre lastro de concreto com função de contrapiso, devendo ser observado quanto ao
caimento.
Em seguida, será aplicada a argamassa de cimento e areia, na espessura e traço especificados. A
argamassa ser sarrafeada entre as guias ou mestras, atendendo ao nivelamento proposto para as superfícies
cimentadas.
O acabamento liso dar-se-á será feito com desempenadeira de aço, devendo ser espalhado,
previamente, pó de cimento de modo uniforme sobre a argamassa sarrafeada e ainda úmida, o que formará
uma pasta a ser alisada com a desempenadeira.
SOLEIRAS
As soleiras serão em mármore branco, com largura de 15 cm, devendo-se apresentar-se sem rajas,
furos ou manchas.
As soleiras constituem elemento da pavimentação utilizado como transição entre pisos de
características diferentes.
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8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da
ABNT pertinentes.
As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que
ficarão assentes sob os pisos. As canalizações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos.
Nos casos em que as canalizações devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e
quantidades dos elementos suportantes de fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e
posição das tubulações.
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os
cuidados necessários para que não venham sofrer esforços não previstos,decorrentes de recalques, e para
que fique assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar
declividade mínima de 2% no sentido do escoamento.
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações
serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o
uso de buchas de madeira ou papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu
recobrimento por argamassa, devem ser lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida,
submetidas à prova de pressão interna. De um modo geral, todas as instalações serão convenientemente
verificadas pela fiscalização, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento.
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos
ventiladores e ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases
emanados dos coletores entrarem no ambiente interno do prédio.
As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 1ª qualidade, sendo instaladas de
acordo com o prescrito pelo fabricante.
Os reservatórios deverão ser em fibrocimento.
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
Todos os aparelhos sanitários e respectivos pertences e acessórios serão de 1ª qualidade e deverão
ser instalados com o maior esmero e restrita observância às recomendações do fabricante. O encanador
deverá proceder a locação das louças de acordo com os pontos de tomada de água e esgoto. Nessa
atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando
impedirfuturos rompimentos e vazamentos.
Após a locação deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, seja
através de chumbação com argamassa com traço 1:3, seja com a utilização de parafusos com
buchas.
A seguir, deverá ser executado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foifixada com a
utilização de cimento branco com ou sem a adição de corantes.
Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir sua fácil limpeza e/ou substituição.
Os metais e acessórios deverão ser instalados após a remoção de todos osresíduos de argamassa,
concreto e outros materiais que porventura estejam presentesnas roscas e conexões das tubulações as
quais serão conectados os metais sanitários.
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Deverá ser procedida também uma verificação visual quanto a possíveis obstruções nas
tubulações e remove-las quando for o caso.
Nas conexões de água, deverá ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicação deverá ser efetuada
com um mínimo de duas voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro
para acoplamento.
Nas conexões de esgoto, deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da
peça, visando a estanqueidade da ligação.
Todos os ralos terão fecho hídrico.
Os lavatórios serão de louça, sem coluna, na cor branca.
As bacias sanitárias serão de louça com caixa acoplada, na cor branca, dotados de assentos e
tampas de PVC na cor branca.
Os metais utilizados nos aparelhos sanitários deverão ser de 1ª qualidade, devendoser instalados
de acordo com as recomendações dos fabricantes.
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos.
Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores
e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e
aos respectivos acessórios, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa
aparência.
Todo equipamento será afixado firmemente no local em que deve ser instalado, prevendo-se
meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do equipamentoconsiderado.
Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis
com sua resistência ou com a do isolamento executado. Nas deflexões, os condutores serão curvados
segundo raios iguais ou maiores do que os mínimos admitidos para o seu tipo.
As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem
resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito, bem como a permanente interligação por meio
de conectores apropriados. As emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensões
apropriadas. O isolamento das emendas e derivações deverá ter características, no mínimo, equivalentes
às dos condutores usados.
Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser presos aos equipamentos por meios
mecânicos, tais como braçadeiras, orelhas, conectores que assegurem contato elétrico perfeito e
permanente, não devendo ser usados dispositivos que dependam do uso de solda a estanho.
Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser ligados ao condutorde proteção
geral existente no prédio com exceção dos condutores que protegerão equipamentos especiais, estes
deverão ter uma rede de aterramento própria.
Os condutores deverão satisfazer ao especificado na EM-13/06, sendo obrigatórioo emprego de
eletrodutos em toda a instalação.
Os espelhos dos interruptores e tomadas deverão ser de 1ª qualidade.
Os circuitos que deverão ser distribuídos através de sistemas de conduletes e petroletes, de acordo
com sua capacidade.
As caixas devem ser empregadas em todos os pontos de entrada e saída dos condutores na
canalização, em todos os pontos de emendas ou derivações de condutores, e em todos os pontos de
instalação de aparelhos e dispositivos.
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Os circuitos deverão ser protegidos por disjuntores, com amperagens de acordo com o projeto
específico.
10. PINTURA
EM PAREDES
As superfícies a serem pintadas receberão cuidadosa limpeza, eliminando poeiras, corpos
estranhos e qualquer irregularidade que prejudique o perfeito recobrimento dos planos. As superfícies só
poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o
levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificações em contrário, devendo
ser dadas tantas demãos quantas foremnecessárias (no mínimo duas), até se obter a coloração uniforme e
o cobrimento desejado.
Os serviços de pintura devem ser suspensos nos dias chuvosos e de muito vento.
Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta emsuperfícies não
destinadas à pintura (vidros, fechaduras, divisórias, pisos). Os salpicos que não puderem ser evitados
deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que
necessário.
Todas as superfícies das paredes externas e internas receberão pintura de tinta acrílica,
acabamento acetinado, seguindo rigorosamente as recomendações de preparação de superfície,
imprimação, aplicação e dosagens expressas pelo fabricante.
Precede aos serviços de pintura a aplicação de selador de acordo com o tipo de tinta utilizada e
as recomendações dos fabricantes.
Nenhuma superfície, passível de revestimento com tinta, ficará sem a corretaproteção com a
pintura adequada.
EM SUPERFICIES DE MADEIRA
A superfície deverá ser lixada com lixa nº 80 ou 100. O pó será removido com panoumedecido
com aguarrás.
Será aplicada então uma demão de fundo nivelador branco fosco, que permite umbom
lixamento, uniformização da superfície e economia da tinta de acabamento.
Após seca, a superfície será novamente lixada, com lixa para madeira nº120 e o pó removido.
Para acabamento fino, deverá ser aplicada massa a óleo, seguida de lixamentocom lixa para
madeira nº 100 e limpeza do pó.
A tinta a óleo ou esmalte será aplicada deixando-se secar.
A tinta utilizada deverá ser de 1ª qualidade. Nas aduelas, alisares e folhas dasportas, serão
aplicados emassamento e pintura com esmalte com duas demãos.
11.

COBERTURA

MADEIRAMENTO
A estrutura do madeiramento do telhado será executada de acordo com o projeto etotalmente em
madeira de lei, de preferência massaranduba.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
104 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

As partes essenciais da das estruturas como as treliças, constarão sempre depeças
escolhidas de uma mesma espécie vegetal.
As peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão menorou igual a 3” só
poderão ser emendadas sobre apoio.
Para o apoio das estruturas (pilares) será obrigatório o uso de contraventamentossempre que o
índice de esbeltez for maior ou igual a 100.
Todo o madeiramento antes de ser levado para a cobertura, deverá ser imunizado.
TELHAMENTO
A telha utilizada será do tipo colonial comum, inclusive cumeeira. A cobertura deverá apresentar
beiral mínimo de 80cm. As telhas cerâmicas deverão ser simplesmenteencaixadas sobre si, devendo ser
emboçadas com argamassa de cimento, cal hidratada eareia no traço 1:2:8.
O caimento mínimo aceitável do telhado será de 35%.
As cumeeiras deverão estar protegidas contra a entrada de água pela superposição de telhas com
sua parte côncava voltada para baixo. As telhas da cumeeira deverão estar perfeitamente alinhadas e
emboçadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8.
Não poderão ser utilizadas telhas que apresentem defeitos de fabricação como fissuras ou
arestas imperfeitas. Deverão ser impermeáveis, não podendo apresentar gotejamentos ou
vazamentos quando umedecidas.
12.

DIVERSOS

Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1ª qualidade, com largura de 0,60m,
assentadas conforme especificação do fabricante.
No contorno externo do prédio construir calçada com 0,60 m de largura e altura média de 0,06m,
com caimento para fora do prédio, acabada com desempenadeira de madeira. A concretagem dos
“quadros” (de 0,60X1,00 m) da calçada deverá ser feita de modo alternado com defasagem mínima de 24
h. Não deixar juntas de madeira entre os “quadros”.
As caixas para ar condicionado deverão ser em concreto.
As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas
metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2.
OBS: Os gases medicinais são usados eventualmente, assim serão utilizadostorpedos de oxigênio
e/ou ar comprimido.
13.

LIMPEZA

A obra será entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os entulhos. Haverá
especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.
Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente nos vidros e
ferragens de esquadrias bem como em metais e louças sanitárias.
Todas as instalações e esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento.
A obra será considerada concluída após a fiscalização e emissão do termo de recebimento pela
Fiscalização.
14. ATIVIDADES
ATRIBUIÇÃO 1: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO ELETIVO DE PROMOÇÃO E
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ASSISTÊNCIAÀ SAÚDE EM REGIME AMBULATORIAL
ATIVIDADES:

1.1

-Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde tais como: imunizações,
primeiro atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, etc.;

1.2 - Realizar vigilância epidemiológica através de coleta e análise sistemática de dados,
investigação epidemiológica, informação sobre doenças, etc.;

1.3 - Promover ações de educação para a saúde, através de palestras, demonstrações e
treinamento “in loco”, campanha, etc.;

1.4 - Orientar as ações em saneamento básico através da instalação e manutençãode melhorias
sanitárias domiciliares relacionadas com água, esgoto e resíduos sólidos;

1.5 - Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas;
1.6 - Proceder à consulta médica, odontológica, de farmácia e de enfermagem;
1.10 - Executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Engenheiro José Antônio Lopes
Barbosa CREA: 10.417/D
RESPOSÁVEL LEGAL

Arq. Darlan de Oliveira Blohem CAU: A36898-9
RESPOSÁVEL TÉCNICO
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
1.0 SOLICITAÇÃO / SOLICITADO
✓ Solicitante: Secretaria de Saúde do Município de Poções-BA.
1.1

DADOS PESSOAIS DO TECNICO DA VISTORIA

1.2 Diego Oliveira Silva
✓ Graduado em Engenharia Civil;
✓ CREABA 051621452-7;
✓ Contato: (77) 9 9193-1673;
✓ E-mail: diengcivil@hotmail.com;
✓ Engenheiro Civil.
2.0 OBJETIVO
O presente laudo tem por finalidade apresentar a área destinada a construção das unidades
de saúde para atender o município de Poções- BA.

3.0 IDENTIFICAÇÃO / LOCALIZAÇÃO
Uma área de terras localizada no bairro Lagoa Grande, Poções-BA.

3.1

LOCALIZAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 1: Localização

Fonte: Google Earth,2022.
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4.0 DOS MÉTODOS
Para atingir o objetivo proposto foram realizados os procedimentos descritos a seguir:

a) Visita ao local;
b) Análise da estrutura e layout da planta;
c) Relatório fotográfico.

5.0DA ANÁLISE
O local encontra-se dentro do perímetro urbano da cidade e possui fácil acesso.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTOS
Figura 2: Área disponível para construção.

Figura 3: Área disponível para construção.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 4: Área disponível para construção.

Figura 5: Área disponível para construção.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 6: Área disponível para construção.

Figura 7: Área disponível para construção.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 8: Área disponível para construção.

Figura 9: Área disponível para construção.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 10: Área disponível para construção.

Figura 11: Área disponível para construção.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 12: Área disponível para construção.

Figura 13: Área disponível para construção.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim sendo, concluo que com base na juntada das informações acima apresentadas, que o município de PoçõesBa possui local com área suficiente para atender a demanda necessária de unidades domiciliares.

Poções – BA. 20 de Abril de 2022.

Engenheiro Civil
CREABA 051621452-7
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Tipo de Obra:

CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO LAGOA GRANDE
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades
habitacionais, escolas, restaurantes, etc)

Base de Cálculo do ISS da Prefeitura:

40%

Nº do Contrato de Repasse:
Proponente:
Empreendimento:

Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) NÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %
DESCRIÇÃO

BDI ADOTADO - %

Administração Central
Seguros e Garantias (*)
Riscos
Despesas Financeiras
Lucro
COFINS
PIS
ISS (**)
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO

(1° Quartil)
3,00
0,80
0,97
0,59
6,16
3,00
0,65
2,00

MÉDIA
4,00
0,80
1,27
1,23
7,40
3,00
0,65
3,50

(3° Quartil)
5,50
1,00
1,27
1,39
8,96
3,00
0,65
5,00

5,00
1,00
1,20
1,39
8,51
3,00
0,65
5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,34

22,12

25,00

25,00

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Verificação do BDI: INADEQUADO
Desoneração: Lei n°13.161/2015

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I =
COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS
para Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes,
etc) é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem
Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
01/08/2022
Profissional: DIEGO OLIVEIRA SILVA
CREA-BA: 051621452-7

Resp. Tomador:
Cargo:

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
115 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 26

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
116 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 27

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
117 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 28

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
118 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 29

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
119 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
120 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 31

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
121 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 32

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
122 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 33

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
123 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 34

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
124 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 35

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
125 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 36

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
126 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 37

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
127 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 38

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
128 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 39

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
129 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
130 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 41

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
131 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
132 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

Tomada de Preços nº 007/2022 - Pag. 43

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
133 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

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

__________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
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 050/2022 do tipo menor
preço por Item, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: Contratação de Empresa Para Aquisição de Veículo Novo
para o Desenvolvimento das Atividades do Programa Criança Feliz, atendendo assim às demandas da Secretaria
Municipal de Assistência Social, 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 22/09/2022 até 03/10/2022
às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 03/10/2022, às 08:30h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com.
Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2022
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE POÇÕES-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de Poções-Ba,
inscrita no CNPN sob o nº 14.242.200/0001-65, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 10.520,de 17 de julho de
2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal nº. 8.883/94 Lei Complementar nº
123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 016,
de 02 de Janeiro de 2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março de 2020, DecretoMunicipal nº 017, de 02 de Janeiro
de 2017, Portaria Municipal Nº 034, de 12 de Julho de 2021 e demais normas e redações aplicáveis torna que fará realizar
no dia 03/10/2022, às 08:30h, PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 050/2022, do tipo
MENOR PREÇO por Item, com modo de disputa “ABERTO” para seleção da proposta mais vantajosa para
Contratação de Empresa Para Aquisição de Veículo Novo para o Desenvolvimento das Atividades do Programa
Criança Feliz, atendendo assim às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, 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.
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EDITAL

DE

LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
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 Nº 034, DE 12 DE
JULHO DE 2021 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS.
II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 187/2022
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Item
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - FORMA DE FORNECIMENTO: IMEDIATO
VIII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 03/10/2022
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
8.4
8.5
8.6

- Início de Acolhimento de propostas: 22/10/2022
- Recebimento das propostas: 22/10/2022 até 03/10/2022 às 08:15h.
- Abertura das propostas: 03/10/2022 às 08:15h.
- Início da sessão de disputa de preços: 03/10/2022 às 08:30h.

IX - OBJETO:
9.1. Constitui objeto desta Licitação, Contratação de Empresa Para Aquisição de Veículo Novo para o
Desenvolvimento das Atividades do Programa Criança Feliz, atendendo assim às demandas da Secretaria
Municipal de Assistência Social, 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 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
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 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 8:30às 12:00h e no site Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras.
Outras informações sobrea licitação serão prestadas pelo Pregoeira e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e
Contratos, nos mesmos locais e horários.
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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 Licitaçõesdo 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
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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, aindaque 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.
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 doformulário
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 ao 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 quenão
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.
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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
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
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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,
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.
Pregão Eletrônico nº 050/2022 - Pag. 7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZYZMZBFMZBGNEEYMEY2RJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
141 - Ano XIV - Nº 1474

Poções

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

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
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.
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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.
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.
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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.
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
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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
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.
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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, publicaçãodo
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. (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.
17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital.
17.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência
deste Edital.
17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI.
17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.
17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 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
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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,
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.
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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.
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.
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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.
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.
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
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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 contrataçãonão 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.
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 do Veículo, 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, o Veículo solicitado no prazo de até 90 (noventa) dias
corridos após a solicitação, prorrogavél por mas 60 (sessenta) dias, devendo os mesmos virem
acompanhados de toda a documentação necessária para a incorporação dos mesmos ao patrimônio do
Município de Poções-Ba, bem como, realização dos procedimentos de emplacamento junto ao DETRANBA;
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.
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25.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias
requisitantes, 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 20 (vinte) dias corridos.
25.5 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:
Dotação Orçamentária:
Órgão: 030800 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 030801- Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade: 2.062- Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 29- FNAS
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
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda,
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição
do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com
antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos eventuais encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos serviços, objeto
deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante;
b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao fornecimento dos produtos
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;Responsabilizar-se por todas as
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d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

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;
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;
Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, que envolva o nome
da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a Contratada,
independentemente de solicitação;
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;
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.
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;
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;
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;
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;
Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto
contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários
à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do contrato.
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.
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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.
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)
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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%.
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 administrativaà
Contratada, sob pena de multa.
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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
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
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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 Nº 034, de 12 de Julho de 2021 e 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, 16 de Setembro de 2022.

Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO:
DATA: 03/10/2022 E-MAIL:
Item

01

CNPJ:
CEP:
ESTADO:

INSC. EST.:
FONE:
CONTATO
VALOR - R$
Unid. Quant.
Unitário
Total

Especificação

VEÍCULO, Zero KM, cor branca; 4 portas; 05 ocupantes;
Ano/Modelo: 2022/2023;
Potencia mínima 116cv,
Cilindrada 1.0 turbo, Altura mínima: 1470 mm; Largura
mínima: 1720 mm; Combustível: Flex(gasolisa/álcool;
Capacidade de carga mínima: 1063 kg; Tanque combustível
mínimo: 44 litros; Ar condicionado; radio, mp3 conexão
UN
bluetooth, espelhamento da tela do celular ios, volante
R$ 101.311,00
01
multimidia, computador abordo, conta-giros; banco do
motorista com ajuste de altura, rodas de liga leve, limitador
de velocidade; vidros elétricos, freios ABS, Airbags
frontais laterais e de cortina, controle de estabilidade,
controle de tração.
VALOR TOTAL (COM TODOS OS CUSTOS INCLUÍDOS)

R$ 101.311,00

R$ 101.311,00

1) PRAZO DE ENTREGA e FORMA DE RECEBIMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS:
a) Ao entregar o Veículo solicitado em um prazo de até 60 (sssenta) dias corridos após a solicitação da
CONTRATANTE.
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 do Veículo deverá ser efetuada no Município de Poções-Ba, de acordo com a necessidade da
Administração Pública, na quantidade 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 a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir.
2) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 3 0 (trinta) dias consecutivos, contados da data de aceite da
notafiscal/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 do(s) Veículo(s) objeto do Pregão Eletrônico nº 050/2022, 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 01 relacionadas acima e todas as demais condições previstano presente
Edital de Licitação e ainda cumprir todas as normas regulamentares para a sua prestação.
..........................................., ........ de .................................. de 20.......
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
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 darquitação
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 050/2022
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 050/2022
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 050/2022
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE VEÍCULO 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 050/2022, resolvem
celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Veículos mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, Contratação de Empresa Para Aquisição de
Veículo Novo para o Desenvolvimento das Atividades do Programa Criança Feliz, atendendo assim às
demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes no Edital da
Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 050/2022 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Veículos.
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 Educação atestar a entrega do veículo.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 5 (cinco) mês, contadoa
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 destecontrato
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).
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CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente
de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022, 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 o veículo 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, com custos por sua conta, o veículo na Sede do Município em um prazo de até 60 (sessenta)
dias corridos, após a solicitação, acompanhados de toda a documentação necessária para a incorporação
dos mesmos ao patrimônio do Município de Poções-Ba, bem como, realização dos procedimentos de
emplacamento junto ao DETRAN-BA, quando for o caso;
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 050/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. -------------,
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ocupante do cargo

, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

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:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
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 050/2022, 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 050/2022
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022, 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 050/2022
ANEXO VIII – TERMO DE REFERÊNCIA

1.

INTRODUÇÃO

Refere-se a aquisição de veículo com a finalidade de atender às demandas do Programa Criança Feliz vinculado
à Secretaria Municipal de Assistência Social.

2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
O objeto do presente termo de referência tem como escopo a licitação para futura contratação de pessoa jurídica
para aquisição de veículo para o desenvolvimento das atividades do Programa Criança Feliz. O Programa Criança Feliz
tem como objetivo promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, levando-se em consideração
o contexto familiar além de colaborar para fortalecer os vínculos e o papel das famílias para a função de cuidado, proteção
e educação de crianças na família. Tendo como um dos principais pilares a realização de visitas domiciliares sendo de
grande importância para o deslocamento da equipe em especial os visitadores para o fortalecimento e a execução das
atividades do Programa, visto que é de fundamental importância aquisição do veículo para atender tais demandas,
conforme

condições,

quantidades

e

exigências

estabelecidas

neste

instrumento.

DA DESCRIÇÃO DO BEM A SER ADQUIRIDO

Item
1

Especificações

Unid

Quant.

VEÍCULO, Zero KM, cor branca; 4 portas; 05 ocupantes; Ano/Modelo:

Unid

1

2022/2023; Potencia mínima 116cv, Cilindrada 1.0 turbo, Altura mínima: 1470
mm;

Largura

mínima:

1720 mm;

Combustível:

Flex(gasolisa/álcool;

Capacidade de carga mínima: 1063 kg; Tanque combustível mínimo: 44 litros;
Ar condicionado; radio, mp3 conexão bluetooth, espelhamento da tela do celular
ios, volante multimidia, computador abordo, conta-giros; banco do motorista
com ajuste de altura, rodas de liga leve, limitador de velocidade; vidros elétricos,
freios ABS, Airbags frontais laterais e de cortina, controle de estabilidade,
controle de tração.

DEMAIS CONDIÇÕES:



O veículo deverá estar estritamente de acordo com as especificações constantes neste Termo de

Referência.

3 - OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
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Deverão ser entregues na Unidade do Fundo Municipal de Assistência Social quando solicitado.
O prazo para o fornecimento do veículo será de 60(sessenta)dias úteis,contados a partir do recebimento da
comunicação expressa contida no encaminhamento das notas de empenho.
4 - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
a) Efetuar os pagamentos devidos à contratada;
b) O pagamento será efetuado até o prazo de 30dias através de depósito bancário,emcontacorrente
indicada de titularidade da CONTRATADA junto à nota fiscal fornecida,após a emissão do termo
recebimento definitivo.
c) Receber o objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações estabelecidas nesse instrumento;
d) Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato;
e) Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o fornecimento de enxovais que estejam em
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados;
f) Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, garantido o contraditório e ampla
defesa;
g) Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à
execução do contrato; Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
5 –ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

a)

A fiscalização desta contratação será exercida por um representante nomeado pela Secretaria de

Assistência Social, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Administração;
b)

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;
c)

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
6- DA GARANTIA DOS PRODUTOS:


A empresa fornecedora do veículo será responsável pela substituição, troca ou reposição dos

mesmos se,por ventura, forem entregues com qualquer defeito ou incompatibilidade da condição de usos de
acordo com o Termo de Referência.
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7–DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos a este regulamento serão administrados pelo Fundo Municipal de Assistência Social,
tendo sempre como objetivo o patrimônio público.
8 - DO VALOR PARA CONTRATAÇÃO
O valor total médio de custos para ser essa contratação será aquele obtido através de pesquisa de mercado, e
posteriormente anexado a esse termo de referência e encaminhado ao setor responsável, obedecendo estritamente o os
ditames Lei 8.666/93.

9- DA VIGÊNCIA

O prazo da vigencia deste intrumento será de agosto a dezembro de 2022.
O presente termo de referência foi produzido pelo titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social,
conforme assinaturas abaixo.

Orleide Pacheco Gomes Ramos
Sec.Mun.de Assistência Social
Decreto Nº 006/2021
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ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022

A Pregoeira Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a
ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 043/2022 realizado no dia 05/09/2022, às 08:30h,
na Sede da Prefeitura Municipal para Contratação de serviço de hospedagem incluindo
alimentação (Café da manhã, Almoço e Janta), no perímetro de Salvador - BA, aos pacientes do
município de Poções - BA, que realizam TFD (Tratamento Fora do Domicílio), garantindo assim
a continuidade dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, tendo como vencedora
a licitante: POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI, com valor R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil
reais).Poções - Ba, 13 de Setembro de 2022. Antônia Marques da Silva Neta - Pregoeira
Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022

A Prefeita Municipal de Poções - Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna
público o Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 043/2022 realizado no dia
05/09/2022, às 08:30h, na Sede da Prefeitura para Contratação de serviço de hospedagem
incluindo alimentação (Café da manhã, Almoço e Janta), no perímetro de Salvador - BA, aos
pacientes do município de Poções - BA, que realizam TFD (Tratamento Fora do Domicílio),
garantindo assim a continuidade dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, tendo
como vencedora a licitante: POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI, com valor R$ 88.000,00
(oitenta e oito mil reais). Poções - Ba, 16 de Setembro de 2022. Irenilda Cunha de Magalhães Prefeita Municipal.
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Poções

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

RESUMO DE CONTRATO Nº 668/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Poções- Ba.
Contratada: POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI
Objeto: Contratação de serviço de hospedagem incluindo alimentação (Café da manhã, Almoço e
Janta), no perímetro de Salvador - BA, aos pacientes do município de Poções - BA, que realizam TFD
(Tratamento Fora do Domicílio), garantindo assim a continuidade dos serviços prestados pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Valor do contrato: R$ 18.040,00 (dezoito mil e quarenta reais).
Data de Assinatura: 20 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: 31 de Dezembro de 2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 043/2022
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Poções

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

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022

A Pregoeira Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a
ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 045/2022 realizado no dia 05/09/2022, às 11:30h,
na Sede da Prefeitura Municipal 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,
tendo como vencedora a licitante: AG CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com valor
R$ 127.400,00 (cento e vinte e sete mil e quatrocentos reais).Poções - Ba, 13 de Setembro de
2022. Antônia Marques da Silva Neta - Pregoeira Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022

A Prefeita Municipal de Poções - Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna
público o Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 045/2022 realizado no dia
05/09/2022, às 11:30h, na Sede da Prefeitura 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, tendo como vencedora a licitante: AG CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
com valor R$ 127.400,00 (cento e vinte e sete mil e quatrocentos reais). Poções - Ba, 16 de
Setembro de 2022. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.
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Poções

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

RESUMO DE CONTRATO Nº 667/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Poções- Ba.
Contratada: AG CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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.
Valor do contrato: R$ 127.400,00 (cento e vinte e sete mil e quatrocentos reais).
Data de Assinatura: 20 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: 31 de Dezembro de 2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 045/2022
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Poções

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

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022

A Pregoeira Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a
ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 044/2022 realizado no dia 05/09/2022, às 10:00h,
na Sede da Prefeitura Municipal para Contratação de Empresa para Aquisição de Computadores,
Monitores e Smartphones para Atender às Necessidades das Secretarias Municipais, tendo como
vencedora a licitante: SAMILA SANTOS DE CARVALHO, item 01, com valor R$ 113.040,00
(cento e treze mil e quarenta reais); AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA,
itens: 02,03 e 04, com valor R$ 480.835,00 (quatrocentos e oitenta mil e oitocentos e trinta e cinco
reais) .Poções - Ba, 14 de Setembro de 2022. Antônia Marques da Silva Neta - Pregoeira
Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022

A Prefeita Municipal de Poções - Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna
público o Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 044/2022 realizado no dia
05/09/2022, às 10:00h, na Sede da Prefeitura para Contratação de Empresa para Aquisição de
Computadores, Monitores e Smartphones para Atender às Necessidades das Secretarias
Municipais, tendo como vencedora a licitante: SAMILA SANTOS DE CARVALHO, item 01,
com valor R$ 113.040,00 (cento e treze mil e quarenta reais); AA COMÉRCIO DE
VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA, itens: 02,03 e 04, com valor R$ 480.835,00 (quatrocentos
e oitenta mil e oitocentos e trinta e cinco reais) .Poções - Ba, 19 de Setembro de 2022. Irenilda
Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.
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Poções

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

RESUMO DE CONTRATO Nº 669/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Poções- Ba.
Contratada: SAMILA SANTOS DE CARVALHO
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Notebooks para Atender às Necessidades das
Secretarias Municipais.
Valor do contrato: R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais).
Data de Assinatura: 20 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: 31 de Dezembro de 2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 044/2022
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Poções

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

RESUMO DE CONTRATO Nº 670/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Poções- Ba.
Contratada: SAMILA SANTOS DE CARVALHO
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Notebooks para Atender às Necessidades das
Secretarias Municipais.
Valor do contrato: R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais).
Data de Assinatura: 20 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: 31 de Dezembro de 2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 044/2022
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Poções

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

RESUMO DE CONTRATO Nº 671/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Poções- Ba.
Contratada: SAMILA SANTOS DE CARVALHO
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Notebooks para Atender às Necessidades das
Secretarias Municipais.
Valor do contrato: R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais).
Data de Assinatura: 20 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: 31 de Dezembro de 2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 044/2022
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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 672/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Poções- Ba.
Contratada: SAMILA SANTOS DE CARVALHO
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Notebooks para Atender às Necessidades das
Secretarias Municipais.
Valor do contrato: R$ 6.280,00 (seis mil e duzentos e oitenta reais).
Data de Assinatura: 20 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: 31 de Dezembro de 2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 044/2022
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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 673/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Poções- Ba.
Contratada: AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Computadores, de Monitores e de Smartphones
para Atender às Necessidades das Secretarias Municipais
Valor do contrato: R$ 37.857,00 (trinta e sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais)
Data de Assinatura: 20 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: 31 de Dezembro de 2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 044/2022
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Poções

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

RESUMO DE CONTRATO Nº 674/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Poções- Ba.
Contratada: AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Computadores, de Monitores e de Smartphones
para Atender às Necessidades das Secretarias Municipais
Valor do contrato: R$ 164.655,00 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e cinco
reais)
Data de Assinatura: 20 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: 31 de Dezembro de 2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 044/2022
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Poções

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

RESUMO DE CONTRATO Nº 675/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Poções- Ba.
Contratada: AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Computadores, de Monitores e de Smartphones
para Atender às Necessidades das Secretarias Municipais
Valor do contrato: R$ 21.755,00 (vinte e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais)
Data de Assinatura: 20 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: 31 de Dezembro de 2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 044/2022
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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 676/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Poções- Ba.
Contratada: AA COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Computadores, de Monitores e de Smartphones
para Atender às Necessidades das Secretarias Municipais
Valor do contrato: R$ 67.784,00 (sessenta e sete mil e setecentos e oitenta e quatro reais)
Data de Assinatura: 20 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: 31 de Dezembro de 2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 044/2022
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