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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014,
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.507/2012, Decreto Federal nº 8.077, de 14/08/2013, Decreto Municipal
nº 2.565, de 01/02/2021 (Pregão), Decreto Municipal nº 3.509, 08/04/2020 (Pregão Eletrônico), Decreto Municipal nº 697, de
07/02/2011 (Sistema de Registro de Preços) e alterações pertinentes.
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA
Secretaria Municipal de Administração e outras relacionadas no Edital
III. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
Pregão Eletrônico Nº 025/2021
302/2021
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VI. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Menor Preço
ց Sim տ Não
VII. NÚMERO DA LICITAÇÃO [LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL]
Nº 871489
VIII. MODO DE DISPUTA
IX. FORMA DE FORNECIMENTO
Aberto e Fechado
Parcelada
X. RESERVA DE QUOTA ME/EPP
XI. EXCLUSIVA ME/EPP
ցSim տ Não
տ SIM ց NÃO
XII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Total por Lote
XIII. OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para contratação da aquisição parcelada de materiais
permanentes para atender necessidade da Prefeitura Municipal de Valença e seus órgãos, conforme especificações
constantes neste Edital e Anexos.
XIV. DATA LIMITE PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS
Data: 24/05/2021, Horário: 08:30hmin Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
XV. LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
Data: 24/05/2021, Horário: 08h30min
XVII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

XVI. INÍCIO DA DISPUTA
24/05/2021, Horário:09h00min

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a
formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
XVIII. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
IX. VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses
Conforme necessidade da Unidade, observado o art. 57 da Lei nº. 8.666/93
XX - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta Licitação serão prestados pelo
Pregoeiro, diariamente, das 08h00min às 14h00min, no Departamento de Compras, Licitação e Gestão de Contratos,
vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda, situado à Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença – Bahia, pelo
Telefone: (075) 3641-8319 ou por e-mail licitacao@valenca.ba.gov.br
AUTORIDADE COMPETENTE: MARIA ZENAIDE NEGRÃO PORTO – Secretária de Administração
PREGOEIRO RESPONSÁVEL: MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
ATO DE DESIGNAÇÃO: Portaria nº 028/2021
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
PREÂMBULO
O Município de Valença, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, através do Pregoeiro, designado
pela Portaria nº 028/2021, publicada no Diário Oficial do Município, torna público para conhecimento dos interessados
que na data, horário e local indicados neste Edital, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço, com julgamento pelo menor preço total por lote, para seleção de propostas para aquisição de bens
comuns, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 24/05/2021
HORÁRIO: 09h00min
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
O procedimento licitatório observará as disposições da Lei federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº
7.507/2012, Decreto Federal nº 8.077, de 14/08/2013, Decreto Municipal nº 2.565, de 01/02/2021 (Pregão), Decreto
Municipal nº 3.509, 08/04/2020 (Pregão Eletrônico), Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011 (Sistema de Registro de
Preços) e alterações pertinentes.
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. A presente licitação tem como objeto a seleção de propostas para contratação da aquisição parcelada de materiais
permanentes para atender necessidade da Prefeitura Municipal de Valença e seus órgãos, conforme especificações
constantes neste Edital e Anexos.
1.2. A licitação será realizada em único item.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto
1.1. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco
do Brasil e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este
último.
SEÇÃO II - DA DESPESA
2. Para a licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida
para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
SEÇÃO III - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal da Administração.
3.1. São participantes do Registro de Preços os seguintes órgãos:
3.1.1.Procuradoria Geral do Município;
3.1.2.Secretaria Municipal da Administração;
3.1.3. Secretaria Municipal da Fazenda;
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3.1.4.Secretaria Municipal de Educação;
3.1.5.Secretaria Municipal de Saúde;
3.1.6.Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo;
3.1.7.Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Planejamento;
3.1.8.Secretaria Municipal da Promoção Social;
3.1.9. Secretaria Municipal do Turismo;
3.1.10. Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
3.1.11. Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento;
3.1.12. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
3.1.13. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços;
3.1.14. Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito, Estradas e Rodagens;
3.1.15. Secretaria Especial da Pesca;
3.1.16. Secretaria Municipal da Juventude;
3.2. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no
Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011, e na Lei nº 8.666/93.
3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.2.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.2.5. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4. Poderão participar deste Pregão os interessados, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio
do sítio www.licitacoes-e.com.br.
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4.1.
Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
4.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções
previstas neste edital.
4.3.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.4.
Não poderão participar deste Pregão:
4.4.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
4.4.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
4.4.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº
8.666/93);
4.4.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98;
4.4.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
4.4.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;
4.4.7. Empresas de que tenham proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da Constituição);
4.4.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).
4.4.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
4.4.10.Empresas que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.5. Não será admitida a participação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, conforme
Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário.
4.6. Não será admitida a participação de instituições sem fins lucrativos, conforme Acórdão nº 2847/2019-TCUPlenário.
4.7. Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor ou agente
político da Administração Municipal (TCU - Acórdão 1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin
Zymler, 24.4.2013).
4.8.
Só participarão da reabertura da sessão pública, os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em
campo próprio disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a
ausência de manifestação neste momento.
4.9.

O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a exclusão do licitante.

4.10. Como condição para participação no Pregão, a licitante informará no sistema eletrônico qual sua
natureza/porte. Devera expressamente indicar que é beneficiária do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, quando pretender se valer de sua condição.
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4.11. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em
lei e neste Edital.
4.12. Esta licitação terá cota de 25% reservada para a microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.12.1. No caso da licitante vencedora da cota reservada for a mesma empresa vencedora da licitação de ampla
competição, deverá fornecer o bem ao menor preço que tiver ofertado.
4.12.2. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, haverá prioridade de aquisição
dos produtos das cotas reservadas.
4.13. No presente caso, basta a previsibilidade do prejuízo, não se exigindo certeza sobre a sua real dimensão, até
porque esta somente seria passível de apuração ao final da execução do contrato, ou seja, quando o dano já estivesse
consumado e pudesse ser avaliado em toda a sua extensão, o que, evidentemente, não teria sentido nenhum em
termos de proteção ao erário e ao interesse público.
SEÇÃO V – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
5. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o disposto
na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
5.1. O enquadramento como microempresa – ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
5.2. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em
conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/06, a
sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.
5.3. O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o
mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.
5.4. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da
ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.
5.5.
Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não
possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do
sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei
Complementar.
5.6. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada ao Pregoeiro até a data
e horário marcados para abertura da sessão.
5.7.
A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado
na Lei Complementar nº 123/06.
5.8.
A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o
encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
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SEÇÃO VI – DA HABILITAÇÃO
6.
Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação.
6.1.
Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a Habilitação Jurídica,
Qualificação econômico-financeira, Regularidade fiscal e trabalhista, Qualificação técnica e Documentação
complementar.
6.2.
Documentos relativos à habilitação jurídica:
6.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
6.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
6.2.3. Decreto de autorização, no caso 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.
6.2.4. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
6.3.
Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
6.4. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial
da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual;
6.4.1. Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
6.5. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
6.5.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
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c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante.
6.5.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para satisfação da
exigência do item 6.5. do Edital, deverão juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de
Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta
Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo (balanço e demonstrações)
apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no site da Receita Federal sobre o número de
autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial.
6.5.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
6.5.4. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que
deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
SG = _________________ATIVO TOTAL __________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
6.5.5.

As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.

6.5.6. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos.
6.5.7. A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices acima referidos
deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação, como dado objetivo de qualificação
econômico-financeira.
6.5.8. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
6.5.9. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente desobrigadas da apresentação
de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse sentido e apresentar a documentação contábil que lhe
for pertinente na forma da lei, devidamente assinada por contador responsável.
6.6.
Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
6.6.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
6.6.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.6.3. Prova de regularidade perante:
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6.6.4. A Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda
Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais, de
acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014;
6.6.5. As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.
6.6.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de apresentação
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
6.6.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa de débitos trabalhistas.
6.6.8. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista da matriz e da filial.
6.6.9. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas
dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo
estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.
6.6.10. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
6.6.11.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art.
43, §1º, da LC nº 123/06);
6.6.12.A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação,
aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
6.6.13.A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
6.7.
Documentos relativos à Qualificação Técnica:
6.7.1. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 01(um) ou mais atestados, fornecido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado.
6.7.1.1. O Pregoeiro, visando a certificação da fidedignidade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado, poderá
realizar diligências, solicitando Cópias de Contratos e Notas Fiscais, referente ao fornecimento declarado no Atestado.
6.8.
O licitante que for isento da apresentação da apresentação das licenças ou certificados deverá fazer prova da
circunstância.
6.9.
O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
6.9.1. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências
deste Edital;
6.9.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
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6.9.3. que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;
6.9.4. que a proposta foi elaborada de forma independente;
6.9.5. o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06.
6.10. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá
comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
6.11.

Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

6.12. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e
trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
6.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
6.13.1.Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados
em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
6.13.2.Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
6.13.3.Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos
somente em nome da matriz;
6.13.4.Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado
da Prefeitura Municipal de Valença, lotado na Secretaria Municipal de Administração, designado para a Comissão
Permanente de Licitações, Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio.
6.14.

Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.

SEÇÃO VII – DO CREDENCIAMENTO
7. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
7.1.
O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível,
obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento
e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
7.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de
sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
7.3.
O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a
Prefeitura de Valença responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
7.4.
A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando
cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura de Valença.
7.5.
A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.
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SEÇÃO VIII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
8. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o
ato convocatório do pregão.
8.1.
Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação
8.2.
Acolhida a impugnação será definida e publicada nova data para realização do certame.
8.3.
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados o Pregoeiro até 03
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço indicado no edital.
8.4.
O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos
8.5.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
8.6.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro,
nos autos do processo de licitação.
8.7.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas e vincularão os participantes e a
administração.
SEÇÃO IX – DA PROPOSTA
9.
O licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
da habilitação exigidos no edital, a 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.
9.1.
O licitante poderá inserir as informações diretamente no sistema ou anexar sua proposta, desde que a
proposta de preços nas ambas formas, esteja de forma detalhada, similares à especificação do Termo de Referência
descrevendo o bem ofertado, indicando, no que for aplicável, a marca, modelo, prazo de validade ou de garantia,
quantidade e número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, bem como os valores unitários e totais dos
itens.
9.2.
A proposta que tiver as informações exigidas no item 9.1. lançadas diretamente no Sistema não será
desclassificada por haver deixado de anexar arquivo no Sistema Licitações-e.
9.3.
No caso de divergência entre a especificação constante no site do Banco do Brasil e o Edital, prevalecerá a
especificação constante no Edital.
9.4.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.5.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.
9.6. 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
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9.7. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos itens definidos no Anexo deste Edital.
9.8.
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 bens.
9.9.
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.
9.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
9.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos.
9.12.

Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta.

9.13.

Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema.

9.14.Não será estabelecida, nessa 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.
9.15.Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
9.16. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexão.
SEÇÃO X – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no
preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br
10.1. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em
campo próprio do sistema eletrônico, durante
10.2.No pregão eletrônico, desde a sessão inicial de lances até o resultado final do certame, o Pregoeiro deverá
sempre avisar previamente, via sistema (chat), a suspensão temporária dos trabalhos, bem como a data e o
horário previstos de reabertura da sessão para o seu prosseguimento, em observância aos princípios da
publicidade e da razoabilidade. Acórdão 2842/2016-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS
10.3.É irregular a prática de atos da sessão pública do pregão eletrônico fora do horário de expediente, por
ofender o princípio da razoabilidade (art. 5º do Decreto 5.450/2005 e art. 2º da Lei 9.784/1999). Acórdão 592/2017Plenário | Relator: ANA ARRAES
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SEÇÃO XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11. A sessão pública poderá ser reaberta:
10.1.Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não assinar o
contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
10.2.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.
10.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta, na forma
usual do sistema eletrônico.
10.4.O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate da
Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na
sessão de lances;
10.5.Deverá ser observado o direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante
subsequente;
10.6.Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos
termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS”;
10.7.Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E
EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista
na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”;
10.8.Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termos
da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
10.9.A convocação poderá ser feita pelo sistema e/ou pelo Diário Oficial.
SEÇÃO XII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.
Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
12.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

12.2.A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
12.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito
na fase de aceitação.
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12.4.O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas
participarão da fase de lance.
12.5.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
SEÇÃO XIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES (MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO)
13.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
13.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
13.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
13.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
13.5. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da
etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
13.6. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso
nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
13.7.Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
13.8.Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado pelo valor global do item.
13.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de desclassificação da proposta. (Instrução
Normativa SLTI/MP nº 03/2013);
13.10. 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$ 0,01, sob pena de
desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013)
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13.11. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o Pregoeiro poderá fixar valor
mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser admitido como variação entre um
lance e outro.
13.12. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
13.13. 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.
13.14. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
13.15. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do ofertante.
13.16. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteração.
13.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
13.18. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual
diligência.
13.19. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado
prosseguimento à sessão pública.
SEÇÃO XIV – DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
14.Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível
aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
14.1.No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será
suspensa automaticamente e terá reinício somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação expressa do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação.
14.2.A Sessão Eletrônica poderá ser suspensa, após a comunicação expressa aos participantes no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
SEÇÃO XV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
15.Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de um possível
empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
15.1.A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o término
dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05
(cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);
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15.2.A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital,
terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
15.3.Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as
ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de
ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
15.4.Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta ou lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº
123/06).
15.5.O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista na Seção “DA
NEGOCIAÇÃO”.
15.6.Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. No caso
de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se
encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar
melhor oferta.
15.7.Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§
1º do art. 45 da LC nº 123/06).
15.8.O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
SEÇÃO XVI – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
16. 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.
16.1.Havendo eventual empate entre propostas ou lances após realizado o procedimento previsto na Seção “DO
DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de
condições, como critério de desempate, será assegurada preferência:
a. Sucessivamente, aos bens:
b. Produzidos no País;
c. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
d. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
e. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
na legislação.
16.2.Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por
sorteio, pelo sistema eletrônico, vedado qualquer outro processo.
SEÇÃO XVII - DA NEGOCIAÇÃO
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17.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro 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.
17.1. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a Pregoeira negociar, visando obter preço
melhor.
17.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
17.3. No pregão, qualquer modificação na proposta tendente a alterar o teor das ofertas deve ocorrer na etapa de
negociação, a qual deve ser realizada entre o Pregoeiro e o licitante por meio do sistema eletrônico (art. 24, §§ 8º e 9º,
do Decreto 5.450/2005), tendo como finalidade a obtenção de preços melhores dos que os cotados na fase competitiva
e, consequentemente, a proposta mais vantajosa para a Administração. Acórdão 834/2015-Plenário | Relator: BRUNO
DANTAS
SEÇÃO XVIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
18. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 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.
18.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
18.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro 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, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019 e
Decreto Municipal nº 3.509, 08/04/2020 (Pregão Eletrônico).
18.3. O critério de julgamento será o de menor preço global por Lote.
18.4. Será desclassificada a proposta final que:
18.4.1.Contenha vícios insanáveis ou ilegalidades;
18.4.2.Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
18.4.3.Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;
18.4.4.Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
18.4.5.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.
18.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
18.6. 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, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
18.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.
18.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
18.9. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 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
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caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da proposta.
18.10.O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Valença para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para
emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica qualificada e contratada pela
Administração.
18.11.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
18.12.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua
continuidade.
18.13.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, deverá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
18.14.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
18.15.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
18.16.No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
18.17.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o
disposto neste Edital.
SEÇÃO XIX – DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
19.Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e
compatibilidade do preço, o Pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, 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:
a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c. d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
19.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d”
acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
19.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou
filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, 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).
a. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado.
b. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou
equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar
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nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas,
empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido
como condição para esse benefício.
c. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a
aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
d. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos
encaminhados em conjunto com a apresentação da proposta, por meio do sistema.
19.3. O LICITANTE DEVE ATENTAR PARA O LOCAL PRÓPRIO EXISTENTE NO SISTEMA PARA INSERÇÃO
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA QUE OS MESMOS NÃO SEJAM ANEXADOS NO MESMO LOCAL
DA PROPOSTA.
19.4. A verificação pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024,
de 2019.
19.5. 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 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
19.6. 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.
19.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
19.8. 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.
19.9. 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.
19.10. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista na Seção “DA
REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
19.11. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro
poderá fixar-lhes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação de novos documentos ou de outras propostas,
escoimados das causas referidas no ato de inabilitação ou de desclassificação.
SEÇÃO XX – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
20.A proposta comercial, enviada exclusivamente pelo sistema, deverá conter os seguintes elementos:
a) 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;
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
c) 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.
d) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
vinculam a Contratada.
e) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
f) Número do processo e do pregão;
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g) Especificação de forma detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com as especificações do
Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
20.1. 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).
20.2. 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.
20.3. 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.
20.4. 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.
20.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
20.6. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração Independente de
Proposta, conforme Modelo constante no Edital.
20.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para
língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.
20.8. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente consularizados.
SEÇÃO XXI - DA AMOSTRA
21.O Pregoeiro, a pedido do setor técnico da Secretaria Municipal Solicitante, poderá solicitar ao licitante classificado
em primeiro lugar amostra dos produtos ofertados, que deverão ser encaminhados ao Departamento de Compras e
Licitações, no horário de 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir
da solicitação.
21.1.A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e
manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de
fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo.
21.2.Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar informações em língua portuguesa, suficientes para
análise técnica do produto.
21.3.Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a
equipamentos e submetidos aos testes necessários.
21.4.Os demais licitantes serão notificados para, querendo, acompanhar a apresentação e análise das amostras
ofertadas pelo licitante vencedor.
21.5.Será rejeitada, mediante despacho fundamentado, a amostra que não atender às especificações descritas neste
edital.
21.6.Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e
modificações no produto apresentado.
21.7.Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo estabelecido.
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21.8. Se a amostra for aceita, do quantitativo total a ser entregue pelo licitante vencedor serão subtraídos os produtos
apresentados como amostra.
21.9. Se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta do licitante subsequente, atentando-se para o
disposto na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
21.10.Caso a proposta do licitante subsequente seja aceita e o licitante habilitado, o Pregoeiro solicitará, no prazo
estabelecido neste Edital, amostra dos produtos ofertados.
21.11.Após a homologação do certame, o licitante terá 30 (trinta) dias úteis retirar a amostra rejeitada no mesmo
endereço onde foi entregue. Após esse prazo, as amostras não retiradas serão descartadas.
SEÇÃO XXII - DOS RECURSOS
22.Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
22.1. No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão
somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão. Acórdão 602/2018-Plenário | Relator: VITAL DO
RÊGO
22.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar o
Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis
no órgão dos documentos de habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer
outro documento dos autos.
22.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
22.4. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
22.5. no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a presença dos
pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014Plenário, item 9.5.1.
22.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública
deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
vencedor.
22.7. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões,
pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
22.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
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22.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
SEÇÃO XXIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
23.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados
.
23.1. .Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.
23.2.A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
SEÇÃO XXIV– DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
24.Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da
data da convocação, procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
24.1.O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for
solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
24.2.A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido pela Administração
ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento convocatório.
24.3.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
24.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
24.5.Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais
ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação baseada na última proposta apresentada
durante a fase competitiva, que deverá ser observada para fins de eventual contratação.
24.6.No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as mesmas condições de
habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante toda a vigência da ata.
24.7.Constatada a irregularidade, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente ou em qualquer outra hipótese de cancelamento do registro prevista no Decreto Municipal nº 697, de
07/02/2011, a Prefeitura Municipal poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação para, após a
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comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
24.8.Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:
24.9.Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do
licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
24.10. O registro a que se refere item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de
exclusão do primeiro colocado da ata.
SEÇÃO XXV – DA VIGÊNCIA DA ATA
25.A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
SEÇÃO XXVI – DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
26.A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do
Decreto Municipal n° 697/2011, conforme previsto na Ata de Registro de Preços anexa ao Edital.
26.1.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente
firmados.
SEÇÃO XXVII – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
27.A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio
de (a) instrumento contratual; b) nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo
62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011.
27.1.O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (três) dias
úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato, conforme for o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preços.
27.2.Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela
Administração.
27.3.Previamente à formalização de cada contratação, a Prefeitura Municipal realizará consulta da regularidade fiscal,
do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a
manutenção das condições de habilitação.
27.4.Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até
05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
27.5..É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
27.6.As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pela empresa contratada, com a
descrição dos bens a serem fornecidos e seus respectivos valores.
27.7.A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela empresa subcontratada, de toda a
documentação de habilitação exigida neste Edital.
27.8.A empresa contratada é responsável pelos danos causados pela subcontratada à Administração ou a terceiros na
execução do objeto subcontratado.
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27.9.A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada, na hipótese de
extinção da subcontratação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos.
27.10. Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as restrições previstas neste edital.
27.11. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
27.12. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem
durante sua vigência, de tudo dando ciência à Administração.
SEÇÃO XXVIII – DA GARANTIA DO CONTRATO
28.Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5% (cinco por cento) de
cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo
CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se for
o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
SEÇÃO XXIX - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
29.A contratação será formalizada através de contrato, quando for o caso.
SEÇÃO XXX – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
30.O contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, observada a vigência do crédito orçamentário.
30.1.O prazo de vigência poderá ser aumentado ou reduzido ao prazo necessário para a entrega do bem, recebimento
e pagamento, observados os limites legais.
SEÇÃO XXXI – DO PREÇO
31.Durante a vigência de cada contrato, os preços são fixos e irreajustáveis.
31.1.Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
31.2.Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
31.3.Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
31.4.A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará
a classificação original.
31.5.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
31.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,
e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
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31.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
31.6.Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
SEÇÃO XXXII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
32. O contratado obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e no presente
contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua
culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem
como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado,
exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias
que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações
Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução
deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma exigida,
utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l)manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa
e eficiente do transporte dos bens;
m)emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total.
SEÇÃO XXXIII- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
33.O Município de Valença obriga-se a:
a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)
dias da assinatura;
c) realizar o pagamento pela execução do contrato;
d)proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição
indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.
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SEÇÃO XXXIV - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
34.O início do fornecimento do objeto desta licitação se dará após a entrega da Autorização de Fornecimento à
contratada;
34.1. O prazo para entrega do objeto da licitação, é de 15 (quinze) dias úteis, prorrogáveis por igual período,
mediante solicitação formal e aceita pela Administração, a contar da data do recebimento da Autorização de
Fornecimento.
34.2. O(s) bens licitados e que vierem a ser solicitados deverão ser entregues, nesta cidade, no endereço indicado na
Autorização de Fornecimento.
34.3. O(s) Material(is) licitados deverão ser entregues no horário das 08:00 às 15:30, nesta cidade.
34.4. Os materiais deverão ter no ato da entrega, os prazos mínimos estabelecidos no termo de referência.
34.5. Os materiais recusados pelo contratante deverá(ão) ser substituido(s), automaticamente no prazo máximo de
05(cinco) dias úteis, contados da data da notificação, correndo por conta do fornecedor as despesas de devolução dos
produtos recusados
34.6. O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente e acompanhado da nota fiscal correspondente,
devidamente preenchida.
SEÇÃO XXXV - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
35.Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer
especificações prescritas no Termo de Referência;
35.1.
Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento,
que poderá ser acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela Secretaria Solicitante;
35.2.
O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda:
35.3. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação,
bem como se a Nota Fiscal(NF)/Fatura encontra lavrada sem incorreções;
35.4.A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por uma vez e por
igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em
consonância com o Edital e com seus anexos.
35.5.DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação.
35.6.
Após o recebimento provisório a Secretaria Solicitante atestará a Nota Fiscal se constatado que os materiais
atendem ao edital;
35.7.
Caso os materiais se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 05(cinco) dias úteis contados da notificação;
35.8.
Neste caso, o recebimento do(s) material(is) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua troca será
considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a
CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias;
35.9.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos
produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.
35.10. A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a Prefeitura Municipal.
35.11. A CONTRATANTE recusará os materiais nas seguintes hipóteses QUANDO:
35.11.1. houver qualquer situação em desacordo entre os materiais fornecidos e o Edital do Pregão e de seus Anexos
ou a Nota de Empenho;
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35.11.2. a Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidades em desacordo com o discriminado
no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;
35.12. a Nota Fiscal deixar de conter os nomes dos materiais, assim como: LOTE, VALIDADE, DATA DE
FABRICAÇÃO e MARCA;
35.13. os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, ou ainda
possuírem defeitos de fabricação;
35.14. Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a
Prefeitura Municipal, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro
processo Licitatório.
SEÇÃO XXXVI – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
36.O contratado é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato.
36.1.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
SEÇÃO XXXVII – DA GARANTIA DO PRODUTO

37.Os materiais devem ter a garantia/validade mínima de 12 (doze) meses contados do atesto da nota fiscal;
37.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida no Edital e seus anexos, sob
pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos que causar a Secretaria de
Saúde de Valença-Ba ou a terceiros decorrentes destes eventos (garantia/validade);
37.2. Durante o período de garantia dos produtos, a CONTRATADA deverá arcar com os custos concernentes a
consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem ou armazenamento
e outros, os quais devem ser realizados no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da notificação da
Prefeitura Municipal.
37.3. Durante o prazo de garantia, o contratado obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer
produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio do produto.
SEÇÃO XXXVIII - DO PAGAMENTO
38.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura, através
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
38.1.É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a
cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no
edital e indenização pelos danos decorrentes.
38.2.O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de cumprimento dos requisitos
de habilitação estabelecidos neste edital.
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38.3.Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus
anexos e rescisão do contrato.
38.4.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
38.5.A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações
devidas pelo contratado.
38.6.O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em
que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
38.7.É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
38.8.Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor
devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
SEÇÃO XXXIX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
39.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta;
b) não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
c) apresentar documentação falsa;
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) não mantiver a proposta;
g) cometer fraude fiscal;
h) comportar-se de modo inidôneo;
39.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
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39.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo
após o encerramento da fase de lances.
39.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto
da contratação;
b. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
d. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
39.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
39.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil
39.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
39.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
39.8. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
39.9. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
a. Advertência por escrito em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o valor do contrato por
ocorrência, até o limite de 10% (vinte por cento).
c. Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 10% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes;
39.10. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
39.11. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do
Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa
prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
39.12. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ϯϴ

Terça-feira
11 de Maio de 2021
30 - Ano - Nº 5663

Valença
35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$





(67$'2'$%$+,$–%5$6,/


a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
39.13. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
39.14. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
SEÇÃO XL - DA RESCISÃO DO CONTRATO
40.
Constituem motivo para rescisão do contrato:
a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do
fornecimento, nos prazos estipulados;
d. O atraso injustificado no início do fornecimento;
e. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;
g. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e autorização
expressa no Edital ou contrato;
h. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;
i. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
j. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
k. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
l. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
m. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;
n. A supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do
limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
o. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
p. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do fornecimento, ou
parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
q. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do fornecimento, nos prazos
contratuais;
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r. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
s. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
t. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que,
depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências
acauteladoras.
SEÇÃO XLI - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
41.
A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
41.1. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
SEÇÃO XLII – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
42.
A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de
vício insanável.
42.1. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
42.2.

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

42.3. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que
diretamente dependam, ou seja, consequência do ato anulado.
42.4. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela se estende.
42.5. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
42.6. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe
seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
42.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.
SEÇÃO XLIII - DO FORO
43.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Valença - BA, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
SEÇÃO XLIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
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44.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
44.1. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
44.2. É facultada o Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando prazo para resposta dos
licitantes quando lhes for solicitada qualquer informação ou documento, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da Sessão Pública.
44.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento.
44.4.

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Valença.

SEÇÃO XLV - DOS ANEXOS
45.
Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
a. Termo de Referência – Anexo I;
b. Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo II;
c. Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06) – Anexo III;
d. Modelo de Procuração /Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento-Anexo IV;
e. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação Anexo V;
f. Modelo de Declaração de Plena Ciência e Concordância às condições editalícias – Anexo VI;
g. Modelo de Declaração de Inexistência de Menor – Anexo VII;
h. Minuta do Contrato- Anexo VIII;
i. Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo IX;
j. Modelo de Proposta de Preços – Anexo X.
Valença - BA, 10 de maio de 2021.

MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 302/2021
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
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1.

DO OBJETO

Aquisição de materiais permanentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento:
LOTE: 1
ITEM

1

2
3

4

5

6

7

8

- MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
ARMÁRIO ALTO TIPO EXECUTIVO COM 02 PORTAS
NA PARTE INFERIOR E ABERTO COM
PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR , MEDINDO
137256
UND
40
1.60 X 0.90 X 0.40 OU 1.60 X 0.80 X 0.50M ( ALTURA
X LARGURA X PROFUNDIDADE ) PRODUZIDO EM
MADEIRA MDP 18 OU 25MM DE ESPESSURA, NAS
CORES CINZA E AZUL.
ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 03
122154
UND
20
PRATELEIRAS, COR CINZA, DIMENSÕES 2M X1,20M
ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS COM CHAVES,
100136
UND
50
COM 4 QUATRO PRATELEIRAS, DIMENSOES:N1,70
X 75, NA COR CINZA.
ARMÁRIO
EM
AÇO
COM
CHAVES,
CONFECCIONADO EM CHAPA #24, COM DUAS
PORTAS, NO MÍNIMO 02 REFORÇOS, COM 01
PRATELEIRA
FIXAE
03
PRATELEIRAS
138529
UND
30
REGULÁVEIS, EM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE
45MM, DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS ALT=1970
X LARG=890 X PROF=390MM, COM PRATELEIRAS
PARA CARGA MÍNIMA DE 28,50 KG, PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ
ARMÁRIO
EM
AÇO
COM
CHAVES,
CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO #24 E
TAMPO #26, COM 02 (DUAS) PORTAS, PUXADOR
ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO
VERTICAL, COM 01 (UMA) PRATELEIRA FIXA E
OUTRAS 02 (DUAS) REGULÁVEIS, COM SISTEMA
138530
UND
50
DE REGULAGEM COM INTERVALO MÍNIMO DE
45MM, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO "YALE", COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ,
PRATELEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA
18KG, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE ALT=1590 X
LARG=740 X PROF=390MM
ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS COM CHAVE,
EM CHAPA DE AÇO #24 E #26, POSSUINDO 04
(QUATRO) GAVETAS COM CAPACIDADE ENTRE 40
E 50 PASTAS ALÉM DE SUPORTE. MÍNIMO À 43KG,
138531
UND
20
TENDO COMO DIMENSÕES MÍNIMAS ACEITAS
ALT=1330 X LARG=465 X PROF=665MM, COM
SISTEMA DE CORREDIÇAS BASEADO EM TRILHO
DE ESFERAS, FECHADURA TIPO "YALE", PUXADOR
ESTAMPADO NA GAVETA COM PERFIL EM PVC
ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS,
PUXADORES CROMADOS, PORTA ETIQUETA E
129801
UND
100
COM
FECHADURA
COM
TRAVAMENTO
SIMULTANEO,DIMENSÕES: DE 1330 X 470 X 710,
NA COR CINZA.
ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRA,
CONFECCIONADA EM AÇO COM CHAPAS #18 E
#26, SISTEMA DESMONTÁVEL, DOBRAS DUPLAS
138532
UND
60
NA LATERAL, 04 COLUNAS COM PERFIL EM "L" DE
30MM, SAPATAS ANTIDERRAPANTES, DOBRAS
TRIPLAS NAS FRONTAIS E POSTERIORES,
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9

LOTE: 2
ITEM

17398

SISTEMA DE REFORÇO SENDO 01 (UMA) NO
FUNDO E 02 (DUAS) EM CADA LATERAL, 06 (SEIS)
PRATELEIRAS COM MÍNIMO DE 38 REGULAGENS,
SENDO CADA PRATELEIRA COM CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 28KG, PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ, DIMENSÕES MÍNIMAS ACEITAS DE ALT=1990 X
LARG=910MM X PROF=290MM
ESTANTE EM ACO, COM 06 PRATELEIRAS,
DIMENSOES DE 1980 X 920 X 300MM,
CONFECIONADAS EM CHAPA DE 0,75 MM DE
ESPESSURA COM 03 DOBRAS EM TODAS AS
BORDAS,
MODULAVEIS,
REGULAVEIS
E
DESMONTAVEIS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5 MM
COM 02 REFORCOS EM FORMA DE X EM CADA
LATERAL, 01 REFORÇO EM FORMA DE X NO
FUNDO, TRATAMENTO AINTI-FERRUGINOSO,
PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA,
MONTAGEM ATRAVES DE PARAFUSOS ZINCADOS.

UND

120

- AR-CONDICIONADO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE DE
REFRIGERAÇÃO 9000 BTUS, 220W, DESCRIÇÃO:
CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL
LÍQUIDO: MAIOR COMODIDADE PARA OPERAR O
APARELHO. POSSUI LUZ QUE PERMITE O AJUSTE
MESMO
NO
ESCURO.

R$

537,14

VALOR UNIT.

-TIMER DIGITAL 24HORAS:LIGA E DESLIGA O
APARELHO
NO
TEMPO
PROGRAMADO.
-ENTRADA SUPERIOR DE AR: MAIS TECNOLOGIA E
DISCRIÇÃO.
-PROGRAMA PREFERIDO (MODO AUTO): O ARCONDICIONADO ATINGE A TEMPERATURA
PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO
O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO.
1

126951

-SILENCIOSO: UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA
UNIDADE INTERNA GARANTEM UM MAIOR
CONFORTO.

UND

67

R$

1.549,99

-FUNÇÃO DIRECTION: QUANDO ACIONADA,
ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL.
-SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM
EXCLUSIVO FILTRO HEPA: RETÉM ATÉ 99% DAS
BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS DO AR.
-FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ
SELECIONA
MÁXIMA
REFRIGERAÇÃO
OU
AQUECIMENTO.
-FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO
CONTROLE REMOTO, A FUNÇÃO PERMITE QUE A
TEMPERATURA DESEJADA SEJA MANTIDA ONDE
ESTÁ LOCALIZADO O CONTROLE REMOTO.
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AR CONDICIONADO SPLIT,CAPACIDADE DE
REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS,220 W-DESCRIÇÃO:
CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL
LÍQUIDO: MAIOR COMODIDADE PARA OPERAR O
APARELHO. POSSUI LUZ QUE PERMITE O AJUSTE
MESMO
NO
ESCURO.
-TIMER DIGITAL 24HORAS:LIGA E DESLIGA O
APARELHO
NO
TEMPO
PROGRAMADO.
-ENTRADA SUPERIOR DE AR: MAIS TECNOLOGIA E
DISCRIÇÃO.
-PROGRAMA PREFERIDO (MODO AUTO): O ARCONDICIONADO ATINGE A TEMPERATURA
PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO
O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO.
2

123735

-SILENCIOSO: UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA
UNIDADE INTERNA GARANTEM UM MAIOR
CONFORTO.

UND

62

R$

2.158,40

UND

15

R$

2.745,00

-FUNÇÃO DIRECTION: QUANDO ACIONADA,
ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL.
-SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM
EXCLUSIVO FILTRO HEPA: RETÉM ATÉ 99% DAS
BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS DO AR.
-FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ
SELECIONA
MÁXIMA
REFRIGERAÇÃO
OU
AQUECIMENTO.
-FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO
CONTROLE REMOTO, A FUNÇÃO PERMITE QUE A
TEMPERATURA DESEJADA SEJA MANTIDA ONDE
ESTÁ LOCALIZADO O CONTROLE REMOTO.
AR CONDICIONADO SPLIT,CAPACIDADE DE
REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS,220 W-DESCRIÇÃO:
CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL
LÍQUIDO: MAIOR COMODIDADE PARA OPERAR O
APARELHO. POSSUI LUZ QUE PERMITE O AJUSTE
MESMO
NO
ESCURO.
-TIMER DIGITAL 24HORAS:LIGA E DESLIGA O
APARELHO
NO
TEMPO
PROGRAMADO.
3

126899

-ENTRADA SUPERIOR DE AR: MAIS TECNOLOGIA E
DISCRIÇÃO.
-PROGRAMA PREFERIDO (MODO AUTO): O ARCONDICIONADO ATINGE A TEMPERATURA
PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO
O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO.
-SILENCIOSO: UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA
UNIDADE INTERNA GARANTEM UM MAIOR
CONFORTO.
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-FUNÇÃO DIRECTION: QUANDO ACIONADA,
ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL.
-SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM
EXCLUSIVO FILTRO HEPA: RETÉM ATÉ 99% DAS
BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS DO AR.
-FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ
SELECIONA
MÁXIMA
REFRIGERAÇÃO
OU
AQUECIMENTO.
-FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO
CONTROLE REMOTO, A FUNÇÃO PERMITE QUE A
TEMPERATURA DESEJADA SEJA MANTIDA ONDE
ESTÁ LOCALIZADO O CONTROLE REMOTO.
AR CONDICIONADO SPLIT,CAPACIDADE DE
REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS,220 W-DESCRIÇÃO:
CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL
LÍQUIDO: MAIOR COMODIDADE PARA OPERAR O
APARELHO. POSSUI LUZ QUE PERMITE O AJUSTE
MESMO
NO
ESCURO.
-TIMER DIGITAL 24HORAS:LIGA E DESLIGA O
APARELHO
NO
TEMPO
PROGRAMADO.
-ENTRADA SUPERIOR DE AR: MAIS TECNOLOGIA E
DISCRIÇÃO.
-PROGRAMA PREFERIDO (MODO AUTO): O ARCONDICIONADO ATINGE A TEMPERATURA
PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO
O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO.
4

143439

-SILENCIOSO: UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA
UNIDADE INTERNA GARANTEM UM MAIOR
CONFORTO.

UND

3

R$

6.367,95

-FUNÇÃO DIRECTION: QUANDO ACIONADA,
ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL.
-SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM
EXCLUSIVO FILTRO HEPA: RETÉM ATÉ 99% DAS
BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS DO AR.
-FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ
SELECIONA
MÁXIMA
REFRIGERAÇÃO
OU
AQUECIMENTO.
-FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO
CONTROLE REMOTO, A FUNÇÃO PERMITE QUE A
TEMPERATURA DESEJADA SEJA MANTIDA ONDE
ESTÁ LOCALIZADO O CONTROLE REMOTO.
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AR CONDICIONADO SPLIT,CAPACIDADE DE
REFRIGERAÇÃO 60.000 BTUS,220 W-DESCRIÇÃO:
CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL
LÍQUIDO: MAIOR COMODIDADE PARA OPERAR O
APARELHO. POSSUI LUZ QUE PERMITE O AJUSTE
MESMO
NO
ESCURO.
-TIMER DIGITAL 24HORAS:LIGA E DESLIGA O
APARELHO
NO
TEMPO
PROGRAMADO.
-ENTRADA SUPERIOR DE AR: MAIS TECNOLOGIA E
DISCRIÇÃO.
-PROGRAMA PREFERIDO (MODO AUTO): O ARCONDICIONADO ATINGE A TEMPERATURA
PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO
O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO.
5

143440

-SILENCIOSO: UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA
UNIDADE INTERNA GARANTEM UM MAIOR
CONFORTO.

UND

3

R$

6.797,00

-FUNÇÃO DIRECTION: QUANDO ACIONADA,
ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL.
-SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM
EXCLUSIVO FILTRO HEPA: RETÉM ATÉ 99% DAS
BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS DO AR.
-FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ
SELECIONA
MÁXIMA
REFRIGERAÇÃO
OU
AQUECIMENTO.
-FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO
CONTROLE REMOTO, A FUNÇÃO PERMITE QUE A
TEMPERATURA DESEJADA SEJA MANTIDA ONDE
ESTÁ LOCALIZADO O CONTROLE REMOTO.
LOTE: 3
ITEM

1

2

- ELETRODOMÉSTICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
BATEDEIRA DOMESTICA 220 V, DE BOLO, COM
DUAS TINGELAS, UMA GRANDE DE 2,5 LITROS E
UMA PEQUENA DE 1,5 LITRO, UM PAR DE
BATEDORES PARA MASSAS LEVES, UMA
134953
UND
10
ESPÁTULA, 04 VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR,
SISTEMA DE DISCO LIVRE GIRATÓRIO, BOTÃO
EJETOR
DOS
BATEDORES,
PLATAFORMA
ARTICULADA, VOLTAGEM 220 VOLTS, GARANTIA
DE 01 ANO
CAFETEIRA DOMESTICA, ELETRICA, CAPACIDADE
DE PREPARO DE MINIMO 20 XICARAS E MAXIMO
30 XICARAS, JARRA TRANSPARENTE, SISTEMA
CORTA PINGOS, PORTA-FILTRO ARTICULADO E
14850
UND
38
REMOVIVEL, DOSADOR
DE
PO,
PLACA
AQUCEDORA, PORTA FIO, BIVOLT, GARANTIA
MINIMA DO FABRICANTE 01 (UM) ANO.
EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
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3

138937

4

130023

5

140168

6

107456

7

139953

LOTE: 4
ITEM

1

2

FOGÃO A GÁS, 05 BOCAS, COM FORNO
AUTOLIMPANTE E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO
TOTAL; COM 01 PRATELEIRA FIXA; MESA INOX
SOBREPOSTA, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO
FORNO; PORTA DO FORNO EM VIDRO TOTAL;
QUEIMADORES ESMALTADOS; DIMENSÕES:A88,00 CM; L 77,00 CM; PROF. 60,00 CM-PESO 32
QUILOS. CORES VARIADAS.
FORNO DE MICRO-ONDAS C/ GRILL. TIMER E
SMART FOOD - 30L - INOX, DISPLAY DE LCD E
SENSOR TOUCH, AJUSTAR RELÓGIO, TECLAS
POTÊNCIA,
ADIAR
PRÉ-PROGRAMADAS,
PREPARO, TECLAS RÁPIDAS (+5MIN, +1MIN,
+30SEG), TECLA PARAR/ CANCELAR, TRAVAR
PAINEL: PARA AJUSTAR TEMPO OU PESO DE
COZIMENTO,
INICIAR
FUNCIONAMENTO,
DESCONGELAMENTO DE CARNES (BOVINAS E
FRANGO) E PRATOS PRONTOS E PUXADOR, 220 V
LAVADORA DE ROUPA, TURBO, NA COR BRANCA,
COM CAPACIDADE DE 12 KG, VOLTAGEM 220V,
COM 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, EXCLUSIVA
TECLA ECONOMIA, TECLA TURBO AGITAÇÃO, DE
AVANÇA ETAPAS E DUPLO ENXÁGUE, PROGRAMA
RÁPIDO ATÉ 19 MINUTOS, MATERIAL DO CESTO
EM POLIPROPILENO, COM FILTRO QUE ELIMINA
FIAPOS, COM DISPENSER DE SABÃO, PAINEL
DIGITAL, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12
MESES.
LIQUIDIFICADOR
MODELO
DOMÉSTICO,
CAPACIDADE TOTAL 1,5 (1 LITRO E MEIO),
REVESTIMENTO DO MOTOR EM PLASTICO DE
ALTO IMPACTO, COPO PLASTICO TRANSPARENTE
E GRADUADO, COM NO MINIMO 02 (DUAS)
VELOCIDADES, SISTEMA PULSAR, POTENCIA
MINIMA 500 W, TENSAO 220 VOLTS, GARANTIA DO
FABRICANTE.
SANDUICHEIRA, CAPACIDADE PARA PREPARO
SIMULTANEO DE NO MINIMO 2 SANDUICHES,
CHAPAS
ANTIADERENTES
ONDULADAS,
SINALIZADORA DE FUNCIONAMENTO, 220 VOLTS,
GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 01 ANO.

UND

20

R$

793,67

UND

20

R$

886,89

UND

10

R$

1.717,50

UND

20

R$

280,47

UND

5

R$

90,00

- FRIGOGAR, FREEZER, REFRIGERADORES
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
FREEZER HORIZONTAL 220V, ALTURA: 94,00 CM
LARGURA: 100,00 CM PROFUNDIDADE: 69,00 CM
PESO: 57,00 KG REFRIGERADOR HORIZONTAL
COM 1 TAMPA BASCULANTE E BALANCEADA
RODÍZIO PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO DO
145919
UND
30
PRODUTO O CONDENSADOR HELICOIDAL QUE
GARANTE MENOR DESGASTE DE COMPRESSOR E
MENOS
MANUTENÇÃO,DEGELO
MANUAL,
GABINETE INTERNO E EXTERNO E TAMPAS EM
AÇO PRÉ PINTADO, 1 TAMPA,CAPACIDADE 309 L.
FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, MINIMO DE
414
LITROS,
DUPLA
AÇÃO
145920
UND
30
FREEZER/REFRIGERADOR. GABINETE EXTERNO
EM AÇO ZINCADO E PRÉ PINTADO COM ESMALTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

VALOR UNIT.

R$

1.994,46

R$

2.818,82

ϯϳ

Terça-feira
11 de Maio de 2021
39 - Ano - Nº 5663

Valença
35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$




(67$'2'$%$+,$–%5$6,/



3

140064

4

8425

5

145922

LOTE: 5
ITEM

1

2

POLIESTER E GABINETE INTERNO EM AÇO
GALVANIZADO, TAMPA LEVE E FÁCIL DE ABRIR ,
RODIZIOS
PARA
FÁCIL
DESLOCAMENTO,
VOLTAGEM 220V.
FRIGOBAR, 80 LITROS, 220 V, COMPARTIMENTO
FLEX BOX, PORTA REVERSÍVEL, DEGELO
MANUAL,
PRATELEIRAS
TRANSPARENTES,
CLASSE A, SELO PROCEL, GARANTIA DE 01 ANO
DO FABRICANTE.
REFRIGERADOR
DOMÉSTICO,
DUPLEX,
CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 450 LITROS,
TENSÃO 220 VOLTS, PORTA COM PRATELEIRAS,
NA COR BRANCA, PORTA OVOS, PRATELEIRAS
INTERNAS, GAVETAS PARA VEGETAIS, CARNES E
FRIOS, CONGELADOR, LÂMPADA INTERNA, NÃO
USAR NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO O GÁS
CFC, COM O SELO PROCEL, GARANTIA DO
FABRICANTE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.
REFRIGERADOR, COMBINADO FROST FREE,
CAPACIDADE DO VOLUME INTERNO ACIMA DE 342
LITROS, TENSAO 220 VOLTS, NA COR BRANCA,
COM PRATELEIRAS PARA OVOS E LATICINIOS,
PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETAS PARA
VEGETAIS, FRUTAS E CARNES, CONGELADOR
TIPO FROST FREE, LAMPADA INTERNA, AGENTES
DE EXPANSÃO DA ESPUMA DE ISOLACAO
TERMICA EM GÁS CICLO / ISOPENTANO.
ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL COM
CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIENCIA
ENERGETICA "A", NOME DO PRODUTO, DADOS DO
FABRICANTE E TENSAO NOMINAL. GARANTIA
MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO,
PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA. ITEM REVISADO
PELA COELBA - 08/10/2012.

UND

13

R$

1.004,72

UND

20

R$

3.112,21

UND

25

R$

2.626,00

- MÓVEIS ESCRITÓRIO: MESA, CADEIRA E OUTROS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA, COM SISTEMA DE
AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, PERMITE
RECLINAR. ESTRUTURA EM AÇO CROMADO,
137240
UND
20
REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO, NA COR
PRETA, EM ESPUMA LAMINADA, PESO MÁXIMO
RECOMENDADO: 150 KG.
CADEIRA FIXA MULTIUSO, EM POLIPROPILENO,
EMPILHÁVEL, SEM APOIO DE BRAÇO, CORES
VARIADAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO:
LARGURA DE 460 MM E PROFUNDIDADE DE 470
MM. ENCOSTO COM FIXAÇÃO DIRETA À
ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE ENGATE NA
PRÓPRIA PEÇA DISPENSA O USO DE PARAFUSOS.
134961
UND
80
DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA DE
470 MM E ALTURA DO ENCOSTO DE 250 MM.
ASSENTO
E
ENCOSTO
CONFORMADO
ANATOMICAMENTE, INJETADO EM RESINA DE
POLIPROPILENO PIGMENTADO ESTRUTURAL DE
GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E FÁCIL
LIMPEZA.
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3

138533

4

100523

5

137269

6

131990

7

140556

8

134966

9

137274

10

CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, EM AÇO
PRETO
7/8,
REVESTIDA
EM
TECIDO,
CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA SEM
BRAÇOS. COM BASE GIRATÓRIA E REGULAGEM.
RODÍZIOS COM 05 PONTOS DE APOIO; CORES
VARIADAS.
CADEIRA INTERLOCUTOR ACOLCHOADA SIMPLES,
TIPO ESCRITÓRIO, SEM RODINHAS, COM ESPUMA
INJETADA, ANATÔMICA, ESTRUTURA METÁLICA
7/8, PINTURA EPOXI E PROCESSO DE SOLDAGEM
MIG. EM CORES VARIADAS,
CADEIRA
PRESIDENTE
GIRÁTORIA
COM
RODAS,ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA
CONFORTÁVEL.CINZA COM PRETO.
CADEIRA SECRETARIA FIXA, EM AÇO PRETO 7/8,
PÉ PALITO, CONFECCIONADA EM ESPUMA
INJETADA, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM TECIDO,
CORES VARIADAS.
CADEIRA SECRETARIA FIXA, PÉ PALITO, EM
ESPUMA
CONFORTÁVEL,
REVESTIDA
EM
COURINO/ COURVIN, COR PRETA, AZUL OU CINZA.
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO,
ESTOFAMENTO DO ASSENTO CONFECCIONADO
EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO,
MOLDADO, CONFORTÁVEL, DURÁVEL DE ACORDO
COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. ESTOFADO
DO ASSENTO: PROFUNDIDADE: 435 MM;
LARGURA: 470 MM; ESPESSURA: 50 MM NA
SUPERFÍCIE ÚTIL E 70 MM NA PONTA CAÍDA;
DENSIDADE: 53 KG/M³. ESTOFADO DO ENCOSTO:
ALTURA: 350 MM; LARGURA: 422 MM; DENSIDADE:
53 KG/M³
LONGARINA 3 LUGARES,ASSENTO E ENCOSTO
CONFECCIONADO
EM
POLIPROPILENO,PERFURADO,PARA
VENTILAÇÃO,BASE METALON 30 X 50 ENCOSTA
FIXADA EM TUBO 7/8;BASE. CORES VARIADAS
LONGARINA 04 LUGARES, COM ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO. NA COR AZUL.
ASSENTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA
OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA,
CONCHA EM POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTÊNCIA, COM VINCOS LATERAIS, AMBOS A
50 MM DAS LATERAIS DA CONCHA E ESTA COM
FRONTAL LATERAL DE AMBOS OS LADOS DE 25
MM, COM ESPESSURA DE 40 MM. NA PARTE DE
BAIXO DA CONCHA, 06 REFORÇOS VERTICAIS E 06
VERTICAIS FUNDIDOS ENTRE SI ASSEGURANDO
RESISTÊNCIA MECÂNICA, EVITANDO QUE A
CONCHA SE ROMPA AO SENTAR, FIXADOS A
ESTRUTURA DA LONGARINA POR 04 PARAFUSOS
ESPECIAIS. ENCOSTO MOLDADO DE FORMA
ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE
ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO DE
ALTA RESISTÊNCIA, COM LOCAL PARA MANUSEIO
DO PRODUTO, DE FORMA OVAL, COM VINCOS
LATERAIS, AMBOS COM 36X170MM,MEDIDOS N
SUA MAIOR EXTENSÃO, COM FUROS PARA
RECEBER TRAVAMENTO DA ESTRUTURA, (13 MM),

UND

120

R$

293,00

UND

60

R$

210,00

UND

15

R$

467,50

UND

70

R$

317,98

UND

50

R$

149,98

UND

40

R$

209,98

UND

30

R$

300,00

UND

17

R$

406,50
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DENTRO DELA 06 REFORÇOS VERTICAIS
ESTRUTURADOS PARA ASSEGURAR RESISTÊNCIA
MECÂNICA DO ENCOSTO A ESTRUTURA DA
LONGARINA, E REFORÇO DE BORDA COM 5 MM
EMTODA SUA EXTENSÃO. ESTRUTURA EM TUBO
EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM,
PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,20 MM,
QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA
11

12

13

LONGARINA DE 3 LUGARES, ESTOFADA EM
ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM COURVIN,
COR AZUL OU PRETA, ESTRUTURA EM AÇO.
LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS. ASSENTO
E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA. COM
ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE MÉDIA DE
55KG/M3. REVESTIMENTO DO ASSENTO E
ENCOSTO EM TECIDO. MEDIDAS MÍNIMAS DO
ASSENTO: 46 CM DE LARGURA X 43 CM DE
PROFUNDIDADE.
MEDIDAS
MÍNIMAS
DO
ENCOSTO: 42 CM DE LARGURA X 36 CM DE
ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR
LAMINA DE AÇO COM ACABAMENTO EM
POLIPROPILENO SANFONADO. FIXAÇÃO DO
ASSENTO NA BASE DA POLTRONA DEVERÁ SER
FEITA ATRAVÉS DE REBITES DE FERRO ZINCADO
CRAVADOS NA MADEIRA COMPENSADA E
PARAFUSOS
COM
CABEÇA
SEXTAVADA.
REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER NA
COR AZUL. BORDAS COM ACABAMENTO EM
PERFIL PVC. CAPACIDADE DE ATÉ 120KG POR
LUGAR.ESTRUTURA EM AÇO FORMADA POR DUAS
BARRAS HORIZONTAIS E PÉS DE SEÇÃO 50X30
CHAPA
DE
18
COM
TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA
EPÓXI A PÓ COR PRETO. GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES.
MESA DE REUNIÃO OVAL - 2500X1200 MM TAMPO
OVAL ÚNICO MEDINDO 2500 X 1200 MM (LXC) EM
MDF DE COM 25 MM DE ESPESSURA, COM
TRATAMENTO
ANTI-BACTERICIDA
CONTRA
CUPINS E FUNGOS, REVESTIDO EM AMBOS OS
LADOS COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA
PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA,
PERMITINDO MANTER UMA CAMADA DE
PROTEÇÃO CONTRA RISCOS, UMIDADE E
PRODUTOS QUÍMICOS. ACABAMENTO DAS
EXTREMIDADES
LATERAIS
COM
BORDAS
ARREDONDADAS A 180º E COM RAIO DE 12,5 MM
NA MESMA COR DA LÂMINA EM PERFIL DE PVC
MACIÇO NA COR DO LAMINADO, FIXADO POR
ENCAIXE E COLA “HOT MELT”, NA MESMA COR DO
LAMINADO
MELAMÍNICO,
COM
PERFEITO
ACABAMENTO, SEM VARIAÇÃO DE ALTURA E COM
CONTATO CONTÍNUO TANTO NO LADO SUPERIOR
COMO NO LADO INFERIOR DO TAMPO. DOIS
PAINÉIS FRONTAIS DE MADEIRA AGLOMERADA DE
ALTA DENSIDADE COM 350 MM DE ALTURA E
ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDOS NAS DUAS
FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR

UND

40

R$

590,50

UND

30

R$

522,50

UND

22

R$

1.020,00
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14

133226

15
16

137229

17

137231

ARGILA, TOPOS LATERAIS, SUPERIOR E INFERIOR
COM APLICAÇÃO DE FITA PVC ATRAVÉS
DEENCAIXE E COLA “HOT MELT” E COM
ESPESSURA DE 1,5 MM NA MESMA COR DO
LAMINADO, AMBOS COM PERFEITO ACABAMENTO,
SEM VARIAÇÃO DE ALTURA E COM CONTATO
CONTÍNUO DOS DOIS LADOS. FIXADOS ÁS
ESTRUTURAS
ATRAVÉS
DE
PARAFUSOS
EMBUTIDOS MODELO HASTE METÁLICA COM
TAMBORES
(MODELO
MINIFLIX),
BUCHAS
ROSQUEADAS M6 EM ZAMACK, POSSIBILITANDO A
DESMONTAGEM SEM DANIFICAR A MADEIRA.
ALTURA FINAL DO TAMPO DE TRABALHO DEVERÁ
TER 750 MM (EXCLUINDO A ALTURA DOS
NIVELADORES). ESTRUTURA AUTOPORTANTE EM
CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO 1,5 MM DE
ESPESSURA CONSTITUÍDA POR DOIS PERFIS
VERTICAIS COM SEÇÃO MÍNIMA DE 40 X 40 MM OU
EQUIVALENTE, DISTANTE ENTRE SI DE NO MÍNIMO
100 MM, FORMANDO UM PÓRTICO TRAVADO NA
PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR ESTRUTURAS
HORIZONTAIS DE AÇO COM NO MÍNIMO 1,5 MM DE
ESPESSURA COM SEÇÃO MÍNIMA DE 20 X 40 MM E
30 X 50 MM RESPECTIVAMENTE. O FECHAMENTO
DO PÓRTICO DEVERÁ SER EM CHAPA DE AÇO
COM NO MÍNIMO 0,75 MM COM PERFEITO
ACABAMENTO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER
INSTALADA NO SENTIDO DO EIXO LONGITUDINAL
DO TAMPO EQUIDISTANTE DAS BORDAS DE
FORMA A MANTER O EQUILÍBRIO DA PEÇA. TODA
A ESTRUTURA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ TEXTURIZADA NA COR
PRETA, PINTADA COM 50 MICROS DE TINTA PÓ
HIBRIDA, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA
AQUECIDA A TEMPERATURA MÍNIMA DE 200ºC.
DOTADO DE SISTEMA DE NIVELAMENTO PARA
AJUSTE DE IRREGULARIDADES NO PISO, EM
POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA
COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16''
(AJUSTE DE ATÉ 20 MM).
MESA DIRETOR FORMATO L, TAMPO E PAINEL
FRONTAL EM LAMINADO MELAMÍNICO BP COR A
DEFINIR, ESTRUTURA TUBULAR COM CALHA
ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO
MEDINDO 1,40 * 160, 74 DE ALTURA E 2,5 CM DE
ESPESSURA E DUAS GAVETAS
MESA PARA ESCRITÓRIO, ESCRIVANINHA, COM 2
GAVETAS COM CHAVES, CORREDIÇAS METÁLICA,
DIMENSÕES: 1,20X75 X 46.5CM, MDF REVESTIDA
EM PAPEL MELAMÍNICO CINZA.
MESA PARA ESCRITÓRIO 1.20X0.60X0.74 DE MDF
COM DUAS GAVETAS,CHAVE,PÉS DE FERRO
MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF, MODELO EM L
- DIMENSÃO:1,20 X 0,60 X 0,80. COM PÉS DE
FERRO, COM 2 GAVETAS-CORES DIVERSAS.

UND

8

R$

1.000,00

UND

125

R$

424,00

UND

15

R$

499,88

UND

50

R$

532,74
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18

19

20

143619

MESA RETA PARA ESCRITORIO. ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS DO PRODUTO: MESA PARA ESCRITÓRIO
COM 02 GAVETAS; PRODUTO DE DESIGN
MODERNO E FUNCIONAL; USO APROPRIADO PARA
INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS,
COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, OFFICE E HOMEOFFICE; PRODUZIDO EM MDP COM MATERIAIS DE
ALTA QUALIDADE, TAMPO 15MM DE ESPESSURA,
ACABAMENTO COM BORDAS PVC, GAVETEIRO
COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E
FECHADURA COM CHAVES, PÉS EM AÇO COM
PINTURA EPOXI. COM SUPORTE PARA TECLADO;
ESTILO CLÁSSICO; PESO MÁXIMO POR GAVETA: 3
KG; MATERIAL DA GAVETA MDP SAPATAS; PÉS
COM NIVELADORAS; TIPO DE CORREDIÇA DA
GAVETA: METÁLICA SIMPLES; TIPO DE PUXADOR
DA GAVETA: EXTERNO; COR PREDOMINANTE
INTERNA E EXTERNA: CINZA; ESCALA DE BRILHO
DA GAVETA FOSCO; ACABAMENTO DA GAVETA
BP; GAVETA COM CHAVE 02; ALTURA75 CM;
GARANTIA: 03 MESES; LARGURA: 150 CM;
MATERIAL PRINCIPAL: MDP; PESO: 23,3 KG;
MESA RETA PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 140
COMPRIMENTO X 60 LARGURA X 75 ALTURA. COM
ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO 1,2 COM
PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTI FERRUGEM.
COM CHAVE. MADEIRA EM MDP BP 15MM.
ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC. NAS CORES
PRETO, AZUL, TABACO E OUTROS MADEIRADOS.
MESA REUNIÃO REDONDA - 140D X 74,5H CM A
ESTRUTURA DEVE APRESENTAR FIRMEZA PARA
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL. O PAR
DE PÉS LATERAIS DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS
EM PERFIL DE ALUMÍNIO 62X45MM COM
ANGULAÇÃO DE 30° EM UMA DAS FACES, E
PAREDE INTERNA DE 3MM. A MONTAGEM DO PÉ
DEVERÁ SER FEITA POR PEÇA DE LIGA DE
ALUMÍNIO INJETADO, COM TRAVAMENTO POR
PARAFUSO NÃO APARENTE, SEM USO DE
SOLDAS. O PÉ DEVERÁ MONTAR UM “U”, COM OS
TUBOS LATERIAIS, ATRAVÉS DE COMPONENTE DE
MONTAGEM EM L, INJETADO EM ALUMÍNIO, COM
SECÇÃO CENTRAL ANGULADA A 45°, MOLDADA
DE FORMA QUE OCULTE O TOPO DOS TUBOS DOS
PÉS E DA TRAVESSA SUPERIOR. INJETADA EM
ALUMÍNIO COM ENCAIXE JUSTO E MONTAGEM
POR PARAFUSO OCULTO, SEM SOLDAS. A SAPATA
DEVERÁ POSSUIR ROSCA INTERNA MILIMÉTRICA
M8, PARA A UTILIZAÇÃO DE SAPATAS
NIVELADORAS DE ROSCA M8, COM DESLIZANTES
DE NYLON. O TUBO HORIZONTAL SUPERIOR
DEVERÁ POSSUIR 2 LUVAS EM ALUMÍNIO
SOLDADAS POR PROCESSO TIG AO TUBO
SUPERIOR DO PÉ PARA FIXAÇÃO À ESTRUTURA
DO TAMPO. ESTRUTURA DE SUPORTE DO TAMPO
DEVERÁ SER PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO
CARBONO 50X30, COM 3 FURAÇÕES PARA
FIXAÇÃO AOS PÉS EM CADA EXTREMIDADE, COM
TRAVAMENTO EM PORCA REBITE M6, PARA

UND

30

R$

337,50

UND

20

R$

294,00

UND

20

R$

574,00
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FIXAÇÃO ÀS LUVAS DO PÉ LATERAL. A FIXAÇÃO
DO TAMPO DEVERÁ SER FEITA POR PARAFUSOS
M6X16 OCULTOS NA ESTRUTURA DO TAMPO,
PARA MELHOR ESTÉTICA E EVITAR DANOS AO
USUÁRIO POR CONTATO DIRETO COM OS
PARAFUSOS. TAMPO EM FORMATO CIRCULAR
PARA REUNIÕES, EM MADEIRA AGLOMERADA
COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE
GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS
VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE
FORMALDEÍDO, DE 25MM DE ESPESSURA,
REVESTIDO POR LAMINADO MELAMÍNICO DE
BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM
FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL
TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 2,5MM COM
ALTA RESISTÊNCIA À IMPACTOS E RAIO
ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE
ACORDO COM A NBR13966. O TAMPO DEVERÁ
RECEBER 4 BUCHAS HELICOIDAIS PRODUZIDA EM
ZAMAK PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO À BASE, COM ROSCA MILIMÉTRICA M6.
LOTE: 6
ITEM

1

2

- BEBEDOUROS E PURIFICADOR
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
BEBEDOURO 220W,COM
2 TORNEIRAS (1
TORNEIRA JATO E 1 TORNEIRA COPO);
ADEQUADO A NORMA ABNT NBR 9050:2004,
SEGURANÇA E QUALIDADE CERTIFICADAS PELO
INMETRO; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAR 45
LITROS/HORA. SERVE ÁGUA GELADA, NATURAL E
MISTA.GABINETE EM CHAPA ELETROZINCADA NA
COR PRATA, COM ESTRUTURA PRÓPRIA PARA
FIXAÇÃO EM PAREDE, TAMPO EM AÇO INOX 304
ESCOVADO; RALO SIFONADO: BARRA ODORES
INDESEJÁVEIS PROVENIENTES DA REDE DE
ESGOTO; DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX 304
(PRÓPRIO PARA ALIMENTOS) COM SERPENTINA
140271
UND
20
EXTERNA: NÃO ALTERA AS PROPRIEDADES DA
ÁGUA, FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E POSSUI
DRENO DE LIMPEZA; TORNEIRA DE JATO EM
PLÁSTICO COM PROTETOR BUCAL FLEXÍVEL QUE
EVITA ACIDENTE; COM ACIONAMENTO ELÉTRICO
DA TORNEIRA ATRAVÉS DE BOTÕES ALOJADOS
EM PAINEL PLÁSTICO E COM INDICAÇÃO EM
BRAILLE COM FÁCIL ACIONAMENTO; REGULAGEM
DO JATO DE ÁGUA; SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE
ÁGUA EMBUTIDO; ACOMPANHA FILTRO DE FÁCIL
TROCA, SEM A NECESSIDADE DE FECHAR OS
REGISTROS E PERMITEM CONEXÃO COM A REDE
HIDRÁULICA NÃO APARENTE;
BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO;
CAPACIDADE DE 40L. DE AGUA GELADA POR DIA;
GABINETE FEITO COM LATERAIS DE CHAPA DE
CARBONO GALVANIZADA E FRENTE EM PVC NA
109982
UND
30
COR BRANCA; FUNIL SEPARADOR: A ÁGUA
GELADA E NATURAL NÃO SE MISTURAM;
PINGADEIRA
E
SEPARADOR
DE
ÁGUA
REMOVÍVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA, SIMPLES DE
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3

134957

4

13667

LOTE: 7
ITEM

1

2

MONTAR E TROCAR; CONEXÕES HIDRÁULICAS
INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO; TERMOSTATO
FIXO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA
EXTERNA; 220V.
BEBEDOURO ELETRICO, 220V, COMPACTO, PARA
GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS.
CAPACIDADE
DE
ARMAZENAMENTO
NO
RESERVATORIO DE NO MINIMO 2 LITROS;
GABINTE EM ACO TRATADO CONTRA CORROSAO.
TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM PLASTICO
RESISTENTE. DUAS TORNEIRAS:01 (UMA) PARA
AGUA NATURAL E 01 (UMA) PARA AGUA GELADA.
RESERVATORIO
EM
PLASTICO
ATOXICO.
SERPENTINA EXTERNA. NAO USAR COMO
ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC; TENSAO 220 VOLTS. - DIMENSOES DO GABINETE:
ALTURA MINIMA DE 400 MM E MAXIMA 480MM.
LARGURA MINIMA 300 MM E MAXIMA 320 MM.
PROFUNDIDADE MINIMA DE 300 MM E MAXIMA 350
MM. EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NMIEC 335-1/1998 E SELO INMETRO; - GARANTIA
MINIMA DO FABRICANTE 1 (UM) ANO. PRESTADA
NO ESTADO DA BAHIA.
PURIFICADOR DE ÁGUA, REFRIGERADO FR-600 BRANCO - CARACTERÍSTICAS:-SELO DO INMETRO
-GÁS R 134A: INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO DEPÓSITO DE ÁGUA (3,3 L) EM AÇO INOX 304L. REFIL DE TRIPLA FILTRAGEM: - TORNEIRAS DE
GRANDE
VAZÃO,
TOTALMENTE
DESMONTÁVEIS.INFORMAÇÕES
TÉCNICAS:AMPERAGEM: 1,1 A - 0,6. A,-POTÊNCIA: 220 W CAPACIDADE PARA 50 COPOS DE ÁGUA.
CONTENDO 5 REFIS PARA RESERVA.

UND

50

R$

575,37

UND

50

R$

885,00

- MÓVEIS DIVERSOS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
ARMARIO DE COZINHA, COMPOSIÇÃO/MATERIAL,
CORPO:
CHAPA
DE
AÇO
DOBRADO,
PINTURA/REVESTIMENTO UV. GAVETAS C/
138927
UND
8
CORREDIÇAS EM ABS INJETADO, COM. PORTA
E.PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO
PRODUTO (CM) - AXLXP 193X120X47CM.
BALCÃO PARA COZINHA COM 2 PORTAS E 4
GAVETAS BALCÃO PARA COZINHA: COM 2
PORTAS E 4 GAVETAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE
AÇO. DIMENSÕES: 1050 MM (ALTURA) X 850 MM
(LARGURA)X 410 MM (PROFUNDIDADE). AS
DIMENSÕES PODERÃO VARIAR +- 5%. COMPOSTO
POR: A) PORTAS: PRODUZIDAS EM CHAPAS DE
AÇO, COM ESTAMPAS EM BAIXO RELEVO, NA COR
UND
10
BRANCA; B) PUXADORES: EM ABS DE ALTO
IMPACTO, METALIZADOS A VÁCUO COM
ACABAMENTO EM VERNIZ ULTRAVIOLETA; C)
DOBRADIÇAS: PRODUZIDAS EM AÇO; D) TAMPO:
LAMINADO, REVESTIDO EM POST FORMING, RAIO
MÍNIMO DE 12,7 MM, NA COR PRETA; E) PÉS: EM
POLIPROPILENO, RESISTENTES E REGULÁVEIS.
ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

VALOR UNIT.

R$

1.111,75

R$

790,00

ϰϰ

Terça-feira
11 de Maio de 2021
46 - Ano - Nº 5663

Valença
35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$





(67$'2'$%$+,$–%5$6,/


QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E
FOSFATIZANTE), PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA
ELETROSTÁTICO A PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 50 MÍCRONS. SEM ARESTAS CORTANTES E
REBARBAS. LICITANTE DEVERÁ PRESTAR
GARANTIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO
DEFINITIVO
DOS
MATERIAIS
PELA
ADMINISTRAÇÃO DOS CAMPI/REITORIA, NO
PRAZO DE: 01 (UM) ANO

3

144424

4

14403

5

1008

6

146424

7

125313

8

12930

BANQUETA GIRATORIA, 04 RODIZIOS, ASSENTO
REVESTIDO COM ESPUMA E COURVIN NA COR
AZUL ROYAL, ESTRUTURA TUBULAR, ALTURA
REGULAVEL DE 50 A 60 CM, SUPORTE PARA OS
PES CONFECCIONADOS EM TUBOS DE ACO
BANQUETA GIRATORIA, 04 RODIZIOS, ASSENTO
REVESTIDO COM ESPUMA E COURVIN NA COR
AZUL ROYAL, ESTRUTURA TUBULAR, ALTURA
REGULAVEL DE 50 A 60 CM, SUPORTE PARA OS
PES CONFECCIONADOS EM TUBOS DE ACO
CAMA TIPO BELICHE, EM MADEIRA MACIÇA, COM
ACABAMENTO EM VERNIZ, DIMENSOES MINIMAS
DE 1900 X 800 X 1500MM, NA COR PADRAO DA
UNIDADE.
MESA COM 4 CADEIRAS, TAMPA DE GRANITO.
LARGURA (CM) 140 CM. PROFUNDIDADE (CM) 75
CM. CARACTERÍSTICAS GERAIS MESA PONTEIRAS INTERNAS DE PROTEÇÃO NOS PÉS TUBO DE AÇO-CARBONO, TUBOS COM
TUBOS
COM
TRATAMENTO
PROTECTIOSOLDAGEM - TAMPO DE GRANITO REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TUBO DE AÇO-CARBONO HIGH-STEEL® - TUBO
COM TRATAMENTO PROTECTION-8S® - TUBO
COM SOLDAGEM SUPER-MIG® - SECAGEM
AUTOMATIZADA ULTRA-HIGH-TEMPETURE® ASSENTO COM SISTEMA DE PORCA-AGARRAS
METÁLICAS - ESPUMA DE DENSIDADE D-13 REVESTIMENTO SUPERIOR DE COURO SINTÉTICO
EASY-CLEAN® - SUPORTA ATÉ 100 KG. MATERIAL:
AÇO CARBONO / GRANITO
MESA
COPA/COZINHA,
MATERIAL
MESA
ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPO GRANITO,
FORMA MESA RETANGULAR, COMPRIMENTO
MESA 1,10 M, LARGURA MESA 1,00 M,
QUANTIDADE CADEIRAS 4 UN, MATERIAL CADEIRA
TUBO AÇO, TIPO ASSENTO ESTOFADO, COR
CADEIRA BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETA
SOFA, DE 02 LUGARES, DIMENSOES DE 1350 X 800
X 885, PODENDO VARIAR EM +/- 5%,
CONFECCIONADO COM CHASSIS DE MADEIRA
RECOBERTO COM ESPUMA DE POLIURETANO DE
ALTA DENSIDADE E MANTA DE POLIESTER, COM
02 ALMOFADAS DO ASSENTO E 02 DO ENCOSTO
INDEPENDENTES REVESTIDAS EM VINIL NA COR
PADRAO DA UNIDADE, BRACOS EM MADEIRA
RECOBERTA COM ESPUMA DE POLIURETANO E
MANTA DE POLIESTER REVESTIDO EM TECIDO,

UND

10

R$

300,57

UND

10

R$

300,57

UND

15

R$

674,00

UND

25

R$

800,00

CJ

10

R$

574,00

UND

12

R$

900,00
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COM 100MM DE ESPUMA, PES TUBULARES EM
ACO CROMADO COM 140MM DE ALTURA.

LOTE:8
ITEM

1

2

3

4

5

6

- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES I
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
ARMÁRIO VITRINE, PORTA COM FECHADURA
CILÍNDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO
ESMALTADO. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO
144423
UND
40
CRISTAL DE 3MM, COM 03 PRATELEIRAS DE
VIDRO FANTASIA DE 4MM. DIMENSÕES: 0.50 M
COMP. X 0.40 M PROF. X 1.50 M DE ALTURA.
AUTOCLAVE, 12 LITROS,
CÂMARAS DE
ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX, PRODUTO COM
OPERAÇÃO AMPLA E AUTOMÁTICA QUE
POSSIBILITA A PERFEITA ADEQUAÇÃO AOS MAIS
DIFERENTES
TIPOS
DE
MATERIAIS,
ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS ATRAVÉS DE
PAINEL DIGITAL COM AVISOS VISUAIS;
DRENAGEM POR CIRCUITO FECHADO DO VAPOR
EXCEDENTE, ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO DE
140561
UND
20
DESCARGA;
DIVERSOS
SISTEMAS
DE
SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E
PREVINEM FALHAS DE FUNCIONAMENTO, COM
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM
CASO DE
EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA
DE ÁGUA; CONTENDO O 1 CABO DE ENERGIA O 2
BANDEJA DE ALUMÍNIO O 1 COPO MEDIDOR DE
PLÁSTICO O 1 MANGUEIRA DE DRENAGEM O 1
MANUAL DE INSTRUÇÕES.
BALDE CILÍNDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL
- ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE
143172
UND
30
AÇO INOXIDÁVEL DE 0,50 MM; DIMENSÕES
APROXIMADAS: 0,25 X 0,40; CAPACIDADE: 20
LITROS. PESO: 3 KG.
BANQUETA GIRATÓRIA, TIPO MOCHO, BRANCO,
COM ASSENTO ESTOFADO, PÉS COM RODÍZIOS.
ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1"X1,20.
140563
UND
15
ASSENTO ESTOFADO. APOIO PARA PÉS EM ARCO.
ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. ALTURA
MÍNIMA: 0,50M E MÁXIMA: 0,70M. DIÂMETRO
APROXIMADO DO ASSENTO 30CM.
BIOMBO, HOSPITALAR, DE 03 PANOS, EM LONA
RESISTENTE, NA COR BRANCA, DESLOCAMENTO
SOBRE RODÍZIOS, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO
1054
UND
30
INOX, DIÂMETRO 25 MM, ESPESSURA DA PAREDE
1,5 MM, DIMENSÕES 1800 MM (COMPRIMENTO) X
1750 MM (ALTURA), VARIAÇÃO DIMENSIONAL COM
TOLERÂNCIA DE +/- 5%.
CADEIRA DE FERRO ESMALTADO, NA COR
BRANCA,
CADEIRA
DE
EXAME
PARA
140632
UND
30
CONSULTÓRIO MÉDICO, ASSENTO EM CHAPA
120MM.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

VALOR UNIT.

R$

845,00

R$

3.690,00

R$

220,27

R$

300,57

R$

423,09

R$

220,00

ϰϲ

Terça-feira
11 de Maio de 2021
48 - Ano - Nº 5663

Valença
35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$





(67$'2'$%$+,$–%5$6,/



7

107429

8

144425

9

143170

10

140692

11

2276

12

140564

CADEIRA DE RODAS PARA PARAPLÉGICO,
ADULTO, CONSTRUÍDA EM AÇO, DOBRÁVEL EM X,
ESTOFAMENTO 100% EM NYLON COM ESPUMA,
RODAS TRASEIRAS ARO 24 E PNEUS INFLÁVEIS,
RODA DIANTEIRAS 6´´ MACIÇAS, GARFOS DE
ALUMÍNIO COM ROLAMENTOS BLINDADOS NAS
QUATRO RODAS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA
INCORPORADO, PEDAL REMOVÍVEL, ARO DE
IMPULSO EM ALUMÍNIO, APOIO DE BRAÇOS
ESCAMOTEÁVEIS. GARANTIA DE 01 ANO, CADEIRA
COM MEDIDAS INDIVIDUAL DO USUÁRIO.
CADEIRA DE RODAS PARA PARAPLÉGICO,
ADULTO, CONSTRUÍDA EM AÇO, DOBRÁVEL EM X,
ESTOFAMENTO 100% EM NYLON COM ESPUMA,
RODAS TRASEIRAS ARO 24 E PNEUS INFLÁVEIS,
RODA DIANTEIRAS 6´´ MACIÇAS, GARFOS DE
ALUMÍNIO COM ROLAMENTOS BLINDADOS NAS
QUATRO RODAS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA
INCORPORADO, PEDAL REMOVÍVEL, ARO DE
IMPULSO EM ALUMÍNIO, APOIO DE BRAÇOS
ESCAMOTEÁVEIS. GARANTIA DE 01 ANO, CADEIRA
COM MEDIDAS INDIVIDUAL DO USUÁRIO.
CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTOFADA,
ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO OBLONGO, APOIO
DE BRAÇO FRONTAL ESTOFADO COM ALTURA
REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO
REVESTIDO EM COURVIM.
DIMENSÕES
APROXIMADAS: 0,63M LARGURA X 0,83M ALTURA
TOTAL X 0,47M PROFUNDIDADE.
CARRO DE CURATIVO ARMAÇÃO TUBULAR DE 1",
COM TAMPO E PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO
ESMALTADA, SUPORTE PARA BALDE E BACIA, PÉS
COM RODÍZIOS DE 3", ACOMPANHA 01 BALDE E 01
BACIA ESMALTADOS. DIMENSÕES: 0.75M COMPR.
X 0,45M LARG. X 0,80M ALTURA.
CENTRÍFUGA PARA MICRO-HEMATOCRITO COM
CORPO DE AÇO NÚMERO 18, TRATAMENTO ANTIRUIDO E ANTI-CORROSIVO, PAINEL DE CONTROLE
COMPOSTO DE RELOGIO, COM DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO, LÂMPADA INDICADORA,TIMER
MECÂNICO REGULÁVEL DE 01 A 15 MIN, FORCA
CENTRÍFUGA DE 12.460 G, RÉGUA PARA LEITURA
DIRETA, MOTOR COM 2 ROLAMENTOS, UM
SUPERIOR E OUTRO INFERIOR, COROA DE
DURALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 24 MICRO
TUBOS DE 75 MM X 1,5 MM, MOTOR COM FREIO
POR REVERSÃO, TRAVA DE SEGURANÇA NA
TAMPA.
CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, UNIDADE
PORTÁTIL PARA OXIGENAÇÃO COM MALETA DE
COURVIN VERDE PROJETADA PARA OS DEVIDOS
FINS, NAS DIMENSÕES 56 X 26 X 14 CM PESO 10
KG, PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, PRONTO
SOCORROS,
CLÍNICAS
E
RESIDÊNCIAS.
ACESSÓRIOS FORNECIDOS: 1 CILINDRO DE
OXIGÊNIO COM CAPACIDADE PARA 3 LITROS, 01
VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA
CILINDRO, 01 UMIDIFICADOR COM EXTENSÃO,
COTOVELO E MÁSCARA, 01 MALETA PARA

UND

25

R$

895,00

UND

25

R$

530,97

UND

5

R$

566,00

UND

10

R$

684,81

UND

2

R$

5.788,01

UND

5

R$

297,22
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ACONDICIONAMENTO.

13

140575

14

140566

15

143175

16

140568

17

143174

18

143171

DETECTOR, DE BATIMENTOS CARDÍACOS, FETAL
PORTÁTIL, AUSCULTA DE BATIMENTO CARDÍACO
FETAL POR MÉTODO ULTRASOM; DE ALTA
SENSIBILIDADE COM AUSCULTA INDIVIDUAL E
COLETIVA, ALIMENTAÇÃO 02 BATERIAS DE 09
VOLTS, ACOMPANHADO DE FONE DE OUVIDO,
FRASCO DE GEL DE CONTATO E TRANSDUTOR
ACONDICIONADO EM ESTOJO PRATICO DE FÁCIL
TRANSPORTE.
ESCADA DOIS DEGRAUS, PINTADA, ESTRUTURA
CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS 7/8" X 0,9MM
DE ESPESSURA. 2 DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO
0,75MM, PINTADA, REVESTIDOS EM BORRACHA
ANTIDERRAPANTE,
COM
CINTA
INOX.
DIMENSÕES: 0,50 X 0,37 X 0,38M.
FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS
E GINECOLÓGICOS; - COM HASTE SUPERIOR
FLEXÍVEL E CROMADA; - PEDESTAL COM HASTE
INFERIOR PINTADA; - ALTURA VARIÁVEL ENTRE
100 A 164 CM; - PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE
ALTA RESISTÊNCIA; - BASE DO PEDESTAL COM 04
RODÍZIOS,
PROPORCIONANDO
MAIOR
SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO;
- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110
OU 220 V, 50/60 HZ;
- LÂMPADA HALÓGENA DE 12 V X 20 WATTS; PESO LÍQUIDO: 5 KG;
MACA COMPLETA P/ CONSULTÓRIO MÉDICO,
DIMENÇÕES APROXIMADAS 1900X500X800 MM,
LEITO E CABECEIRA ACOLCHOADOS EM COURVIN
REFORÇADO, NA COR PRETA, ESTRUTURA
TUBULAR EM AÇO INOX, SEÇÃO CIRCULAR,
CABECEIRA REGULÁVE; EM AÇO INOX;
ACOMPANHA COLCHONETE, REVESTIMENTO
COURVIN
REFORÇADO,
RESISTENTE
A
DESINFECÇÃO QUÍMICA E RESSECAMENTO,
LAVÁVEL,
IMPERMEÁVEL,
ANTI-ALÉRGICO,
CONTENDO
RESPIROS
NAS
LATERIAS, COM COSTURAS EMBUTIDAS, NA
DENSIDADE MÍNIMA DE 28, NA COR PRETA.
MESA AUXILIAR MÉDICA, ALTURA: 85CM
LARGURA:
50CM
PROFUNDIDADE:
43CM
COMPOSTO POR 2 GAVETAS DE 6CM COM VÃO
LIVRE SUPERIOR, 1 GAVETA COM 12CM TODAS AS
GAVETAS COM BOJOS EM ABS CANTOS
ARREDONDADOS E PRATELEIRA SOB BASE.
CORREDIÇAS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E
PUXADORES ITALIANOS COM PONTEIRAS
CROMADAS.
MESA AUXILIAR PARA CONSULTORIO MÉDICO,
NAS MEDIDAS: 0,40 X 0,40 X 0,80 EPOXI,COM
RODIZIO E DUAS PRATELEIRAS.

UND

20

R$

735,04

UND

25

R$

177,25

UND

25

R$

355,50

UND

30

R$

2.100,00

UND

25

R$

263,68

UND

50

R$

284,35
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19

140569

20

140691

21

143173

22

104013

23

143169

LOTE: 9
ITEM

1

LOTE: 10
ITEM
1

MESA
GINECOLÓGICA
FIXA
ESTOFADA,
ESTRUTURA EM TUBOS DE 31.75MM, LEITO FIXO
ESTOFADO, ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE
ALTURA MANUAL DA CABECEIRA E PESEIRA POR
MEIO DE CREMALHEIRAS, GAVETA, PAR DE
PERNEIRAS DE ALUMÍNIO REVESTIDAS COM
ESPUMA E NAPA COM BASE CROMADA,
REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE
MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA E
PÉS COM PONTEIRAS.
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR, TEM
APLICAÇÃO NAS ROTINAS DOS LABORATÓRIOS E
PODE ESTAR EQUIPADO COM OBJETIVAS
ACROMÁTICAS OU PLANACROMÁTICA; TUDO DE
OBSERVAÇÃO COM 160 MM, BINOCULAR DO TIPO
SIENDENTOPF; REVÓLVER PORTAOBJETIVA PARA
QUATRO OBJETIVAS NO Q708S-4 E Q708SK-PL E
CINCO OBJETIVAS NO Q708SK-5, OBJETIVAS
ACROMÁTICAS, DE 4X, 10X, 40X RETRÁTIL E 100X
RETRÁTIL E EMERSÃO, NO Q708S-4, ADICIONASE
UMA DE 20X NO Q708SKJ-5 E PLANACROMÁTICAS
DE 4, 10, 40 E 100X NO Q708SK-PL, TODAS DO
TIPO O.G, UM PAR DE OCULARES WF DE 10X DE
CAMPO AMPLO, 18 MM DE DIÂMETRO,
CONDENSADOR ABBE DE 1,25 NA (ÓLEO) FAIXA
DE MOVIMENTO VERTICAL DE 15MM, ILUMINADOR
NO MODELO Q708S-4 E NOS MODELOS SK-5 E
SKPL, ILUMINAÇÃO KOEHLER, FILTRO AZUL, 6V/20
W, DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CADASTRADO NA ANVISA
N° 8023127911, MODELO Q708S-4, VOLTS 90~240,
CABEÇOTE BINOCULAR, OBJETIVAS 4 ACRO,
PESO 10 KG, DIM. EXTERNAS 23 X 19 X 34 CM.
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIATRICA DE
MADEIRA.
SUPORTE PARA SORO EM AÇO, TRIPÉ COM
RODINHA
SUPORTE PARA SORO, EM AÇO, COM ALTURA
REGULÁVEL, BASE EM TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO,
ALTURA MÍNIMA: 0,80M ALTURA MÁXIMA: 1,08M.

UND

25

R$

977,33

UND

3

R$

9.400,00

UND

15

R$

97,00

UND

30

R$

240,00

UND

50

R$

180,00

- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES II
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MANUAL, COM
ESTADIOMETRO, PARA USUARIOS DE ATÉ 150
QUILOS, CONSTRUÇÃO RESISTENTE E DURÁVEL
140562
UND
20
COM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PISO
DE
BORRACHA
ANTIDERRAPANTE
PÉS
ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA
NIVELAMENTO.
- ELETRÔNICOS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
APARELHO DE SOM PÓRTATIL COM ENTRADA
13645
UND
13
USB, ESTÉREO, RADIO AM/FM, REPRODUÇÃO MP3
CD PLAYER RADIO AM/FM E MP3 - BIVOLT
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2

3

LOTE: 11
ITEM

1

LOTE: 12
ITEM

1

2

3
4

143079

CAIXA MULTIUSO PORTÁTIL, ENTRADA P2
AUXILIAR COM ADAPTADOR 2RCA, ENTRADA P10
PARA MICROFONE, GUITARRA, TECLADO COM
CONTROLE
DE
VOLUME
INDEPENDENTE,
ENTRADA USB, TF CARD, FM, BLUETOOTH,
CONTROLE DE GRAVES E AGUDOS, GRAVADOR
DE MICROFONE NO PEN DRIVE, ESTRUTURA
REFORÇADA
PARA
USO
CONSTANTE
(MOBILIDADE);
ENTRADAS
PARA
ÁUDIO.
POTÊNCIA 500W/PICO, ALTO-FALANTE : 12" +
DRIVER. LED INDICATIVO DE BATERIA EM CARGA
E BATERIA CARREGADA. GARANTIA DE 12 MESES
CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA, COM ENTRADA
USB E SLOT PARA CARTÕES SD/MMC, POTÊNCIA
300 W, COM MICROFONE SEM FIO INTEGRADO,
ALÇA PARA TRANSPORTE, 220 V

UND

15

R$

642,86

UND

5

R$

880,00

- BICICLETAS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
BICICLETA BARRA CIRCULAR, ARO 26", DE AÇO
CROMADO. FREIO - SISTEMA INGLÊS (VARÃO).
TRANSMISSÃO - VELOCIDADE ÚNICA. QUADRO AÇO CARBONO. BAGAGEIRO TRASEIRO COM
TUBO GROSSO, COBRE CORRENTE DE METAL
ENVOLVENTE, PINTADO NA COR DA BICICLETA E
140270
UND
50
DECORADO, PARALAMAS ENVOLVENTES E
DESCANSO LATERAL, PRODUTO ENTREGUE
MONTADO, ACOMPANHADO DE CADEADO, BOMBA
DE AR MANUAL PARA ENCHER PNEUS E KIT DE
SEGURANÇA (CAMPAINHA E ESPELHO). COR A
COMBINAR.
- CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO NA COR BRANCA:
POLIPROPILENO E ADITIVOS. PESO MÁXIMO
RECOMENDADO: 140 KG, PRODUTO ADITIVADO
COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES.
135007
UND
300
POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME
PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT. COMPACTO,
LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR.
PRODUTO
MONOBLOCO,
RESISTENTE
E
EMPILHÁVEL.
CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, NA COR
BRANCA. MATERIAL: POLIPROPILENO E ADITIVOS.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 140 KG, PRODUTO
ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS
129807
UND
300
SOLARES. POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO,
CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT.
COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E
TRANSPORTAR.
PRODUTO
MONOBLOCO,
RESISTENTE E EMPILHÁVEL.
MESA ADOLESCENTE, CONJUNTO COM 4
CADEIRAS PLÁSTICAS, COLORIDAS; CORES:
138942
CJ
10
VERMELHO,
VERDE,
AMARELO,
AZUL,
ROSA.,MATERIAL RESISTENTE, COM A GARANTIA
DO SELO DE QUALIDADE DO INMETRO.
125351
UND
60
MESA
PLÁSTICA
BRANCAMATERIAL:
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LOTE: 13
ITEM

1

2

3

4

LOTE: 14
ITEM

1

2

3

140274

POLIPROPILENO E ADITIVOS, TAMANHO 77 X 72 X
77 CM
MESA PLÁSTICA BRANCA COM 4 CADEIRAS
PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO + ADITIVOS,
COR BRANCA, RESISTENTE E EMPILHÁVEL.
DIMENSÕES DO PRODUTO:
77 X 72 X 77
CM.;PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.

CJ

25

- VENTILADORES
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
VENTILADOR DE COLUNA, 50 CM, 220V, COM 03
(TRÊS) PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA
METÁLICA
REMOVÍVEL,
CONTROLE
DE
12528
UND
70
OSCILACAO E DE INCLINAÇÃO, 03 (TRÊS)
VELOCIDADES, COLUNA REGULAVEL, ALTURA
MAXIMA 1,80CM, GARANTIA MINIMA DO
FABRICANTE DE 01 ANO.
VENTILADOR DE TETO POTÊNCIA, 1/6CV RPM, 420
DIÂMETRO, 1100 MM ÁREA DE VENTILAÇÃO, 20M²
6289
UND
20
TODO EM AÇO TRATADO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA 3 OU 4 PÁS, 220 VOLTS CHAVE
LIGA/DESLIGA COM REVERSÃO.
VENTILADOR, TIPO MESA E/OU PAREDE,
DIAMETRO MINIMO DA HELICE 30 CM, COM 3 PAS
PLASTICAS, CONTROLE DE OSCILACAO E
12531
UND
35
INCLINACAO, GRADE PROTETORA PLASTICA OU
METALICA REMOVIVEL, 3 VELOCIDADES, TENSAO
220 VOLTS, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE
01 ANO.
VENTILADOR, TURBO DE PAREDE COM
BORRACHA E AMORTECEDOR, 03 VELOCIDADES,
HELICE COM DIAMETRO DE 40 CM, MOTOR
12534
UND
100
ELETRICO, TENSAO 220 VOLTS, 04 PAS EM
PLASTICO E GRADE PROTETORA METALICA COM
DIAMETRO DE 50 CM
- MÓVEIS ESCOLARES E PROFESSOR
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
CADEIRA UNIVERSITARIA, ASSENTO E ENCOSTO
EM MADEIRA MULTI LAMINADO DE 15 MM
ENVERNIZADA, ESTRUTURA DE AÇO COM
143544
UND
4000
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ, ESTRUTURA COM GRADIL
PORTA LIVROS, ASSENTO (L) 400MM X (P) 440MM.
ENCOSTO (L) 400MM X (A) 340MM.
CADEIRA UNIVERSITARIA, ASSENTO E ENCOSTO
EM MADEIRA MULTI LAMINADO DE 15 MM
ENVERNIZADA, ESTRUTURA DE AÇO COM
144413
UND
400
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ, ESTRUTURA COM GRADIL
PORTA LIVROS, ASSENTO (L) 400MM X (P) 440MM.
ENCOSTO (L) 400MM X (A) 340MM. PARA CANHOTO
CONJUNTO ESCOLAR FNDE TAMANHO 5 ALTURA
DO ALUNO: DE 1,46M A 1,76M ESTRUTURA DA
MESA: TUBOS DE AÇO 1 ½", 1 ¼" E 29X58MM
144412
UND
1500
SOLDADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE CORDÕES DE
SOLDA MIG LIVRE DE RESPINGOS E ARESTAS.
TRATAMENTO DESENGRAXANTE REMOVEDOR DE
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IMPUREZAS. PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA A
PÓ NA COR CINZA. COMPONENTES DA MESA:
TAMPO EM MDP 18MM REVESTIDO EM LAMINADO
MELAMÍNICO NA COR CINZA TEXTURIZADO DE
ALTA PRESSÃO 0,8MM NA SUPERFÍCIE E COM
CHAPA DE BALANCEAMENTO 0,6MM NA CONTRA
FACE. ACABAMENTO LATERAL EM PERFIL DE
BORDA 3MM BOLEADO NOS CANTOS NA COR
VERDE. PEÇAS INJETADAS: PORTA LIVROS EM
POLIPROPILENO PURO NA COR CINZA.
PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO
COPOLÍMERO NA COR VERDE. ESTRUTURA DA
CADEIRA: TUBOS Ø 20,7MM SOLDADOS ENTRE SI
ATRAVÉS DE CORDÕES DE SOLDA MIG LIVRE DE
RESPINGOS
E
ARESTAS.
TRATAMENTO
DESENGRAXANTE REMOVEDOR DE IMPUREZAS.
PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA A PÓ NA COR
CINZA. COMPONENTES E PEÇAS INJETADAS DA
CADEIRA:
ASSENTO
E
ENCOSTO
EM
POLIPROPILENO COPOLÍMERO. PONTEIRAS E
SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO
VERDE. LARGURA DO TAMPO: 600MM (+2)
PROFUNDIDADE DO TAMPO: 450MM (+2) ALTURA
TOTAL DA MESA: 710MM (±1) LARGURA TOTAL DA
MESA: 600MM (+2) PROFUNDIDADE TOTAL DA
MESA: 450MM (+2) LARGURA DO ASSENTO: 400MM
PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 390MM ALTURA DO
ASSENTO AO PISO: 430MM LARGURA DO
ENCOSTO: 396MM
EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 198MM
CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP- 01
CONJUNTO ESCOLAR (01 CADEIRA + 01 MESA)
PARA
PROFESSOR,
NOS
PADRÕES
ESTABELECIDOS PELO FNDE (FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO). MODELO
RESISTENTE E PRÁTICA. CARTEIRA TAMPO EM
MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS
ARREDONDADOS, REVESTIMENTO SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM
O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA,
REVESTIMENTO
INFERIOR
EM
LAMINADO
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM O
ACABAMENTO FROST COR BRANCA E AFIXADO À
ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0MM DE Ø
X45MM DE COMPRIMENTO. TODA ESTRUTURA EM
TUBOS DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO
COMTRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO
POR
FOSFATIZAÇÃO.
PORTA
LIVROS
EM
POLIPROPILENO PURO DEMATÉRIA PRIMA
RECICLADA OU RECUPERADA, AFIXADO À
ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO
COM4,0MM DE Ø X 10MM DE COMPRIMENTO E
COM
O
SÍMBOLO
INTERNACIONAL
DA
RECICLAGEM .PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO
POR MEIO DE ENCAIXE.COLUNA E TRAVESSA
LONGITUDIONAL EM TUBO OBLONGO 29X58MM
(CH 16), TRAVESSA SUPERIOREM TUBO Ø 1¼ (CH
16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½ (CH

CJ
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6

16). CADEIRA ASSENTOEM POLIPROPILENO
COPOLÍMERO VIRGEM MOLDADO E INJETADO
ANATOMICAMENTE OU COM AOPÇÃO EM
COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE
COM NO MÍNIMO SETE LAMINAS EAFIXADO À
ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM
4,8MM DE Ø X 12MM DE COMPRIMENTO.TODA
ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO
LAMINADO
A
FRIO
COM
TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO
POR
FOSFATIZAÇÃO.
PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO
ASSENTO
EMPOLIPROPILENO
COPOLÍMERO
VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA
RECICLAGEM E AFIXADOPOR MEIO DE ENCAIXE.
ESTRUTURA TUBULAR 20,7MM
CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4
LUGARES (MESA: AS MESAS DEVERÃO SER
CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1
1/4, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA
ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF
REVESTIDO
EM
LAMINADO
MELAMÍNICO,
ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE
POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA. CORES
A COMBINAR. MEDIDAS: ALTURA DA MESA: 60 CM
TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES:
80CM X 80 CM. CADEIRA: O ASSENTO E ENCOSTO
DAS CADEIAS DEVERÃO SER REVESTIDOS DE
LAMINADO MELAMÍNICO VERDE CITRINO E
FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A
ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE ¾ COM
SOLDAGEM
ELETRÔNICA,
PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. AS CADEIRAS
POSSUEM
SAPATAS
EM
POLIPROPILENO
COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E
TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO,
FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO
ATARRACHANTES DE 3/16X 3/4, ZINCADOS. CORES
A COMBINAR MEDIDAS: ALTURA DO ASSENTO DA
CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM) MARCA/MODELO
VIANFLEX/KE04GARANTIA
E
VALIDADE
CONFORME EDITAL.
CONJUNTO BIBLIOTECA COM 04 CADEIRAS MESA:
DIMENSÃO D=1200 X A= 745 MM TAMPO
CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO
COM 25MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM
FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA
PRESSÃO NAS DUAS FACES, O ACESSO DO
CABEAMENTO SOBRE CADA POSTO DEVERÁ SE
DAR POR MEIO DE PASSA FIO QUE DEVERÁ
POSSUIR FORMATO QUADRADO, MEDINDO 80 X 80
MM, COM 02 PEÇAS ARTICULADAS E NO CENTRO
UMA ESCOVA PARA QUE A SAÍDA DOS FIOS
FIQUEM ENTRE AS CERDAS. O PASSA FIO DEVERÁ
SER DE ALUMÍNIO OU ZAMACK, AMBOS
INJETADOS EM UMA ÚNICA PEÇA. O TAMPO
DEVERÁ SER EM UMA PEÇA UNICA PAINEL
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FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP
CONTÍNUO NA COR CINZA COM 18MM DE
ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME
MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO
NAS DUAS FACES. FITA DE BORDO PARA O
REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS
PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE
PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM
RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE
ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO
PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO
HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O
TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. CALHA
PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SITUADA NA PARTE
INTERNA DA EXTENSÃO DO PAINEL FRONTAL,
TIPO PERFIL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM “U”,
CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2MM
DE
ESPESSURA.
GAVETEIRO:
CORPO
CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO,
REVESTIDO
COM
FILME
MELAMÍNICO
TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS
FACES, COM 18MM DE ESPESSURA PARA O
FUNDO VERTICAL E PARA AS DEMAIS PARTES.
FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E
ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA,
CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E
PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA
A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA
AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM
COM ADESIVO HOTMELT. COM 1MM DE
ESPESSURA. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE
AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM
RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E
ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80
MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE
PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA
RECOMENDADOS, DE FORMA QUE O RESULTADO
ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS
NORMAS DA ABNT. CADEIRA: CADEIRA INDIVIDUAL
EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO
VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS,
INJETADOS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA,
DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM).
FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À
ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE “REPUXO”,
DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM.
SAPATAS/ PONTEIRAS EM POLIPROPILENO
COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS
MINERAIS, INJETADAS NA COR CINZA OU AZUL,
FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E
PINO EXPANSOR.
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EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E
PERIÓDICOS
REQUISITOS:
EXPOSITOR
ESCAMOTEAVEL PARA REVISTAS E LIVROS
PERIODICOS DE UMA FACE, COM 04 PRATELEIRAS
REGULAVEIS INCLINADAS MAIS 04 PRATELEIRAS
PLANAS E 01 BASE PLANA FIXA UTIL TIPO BASE
FECHADA TOTALIZANDO
04
NIVEIS DE
ARMAZENAGEM.
AS
PRATELEIRAS
SAO
INCLINADAS COM APARADOR FRONTAL E
CONFECCIONADAS COM ESPESSURA DE 0,60 MM
(24USG), SENDO QUE CADA BANDEJA DEVE
CONTER 02 ANTEPAROS LATERAIS DOBRADOS
EM “L”, COM ESPESSURA DE 1,20 MM (18USG),
UNIDOS A PRATELEIRA ATRAVES DE 02
PARAFUSOS COM PORCAS DE CADA LADO. BASE
PLANA TIPO FECHADA (FRENTE FECHADA ATE O
CHAO COM ALTURA DE 11 CM) E
CONFECCIONADA COM ESPESSURA DE 0,90 MM
(20USG), SUPORTANDO CARGA IGUALMENTE
DISTRIBUIDAS DE 150 KG EM SUA SUPERFICIE
CONTENDO SISTEMA DE ENCAIXE SEM
UTILIZACAO DE PARAFUSOS QUE PERMITE A
UNIAO DA BASE COM 02 ANTEPAROS LATERAIS,
COM ESPESSURA DE 1,50 MM (16USG), SOLDADOS
NAS COLUNAS DE SUSTENTACAO. AS COLUNAS
DE SUSTENTACAO SAO CONFECCIONADAS COM
ESPESSURA DE 1,20 MM (18 USG) E DIMENSAO DE
230 CM DE ALTURA, COM FURACAO TIPO
CREMALHEIRA, PERMITINDO REGULAGEM DAS
PRATELEIRAS EM PASSOS DE 60 MM E FURACAO
COM ROSCA EMBUTIDA, PERMITINDO FIXACAO
DAS TRAVESSAS SEM UTILIZACAO DE PORCAS.
BASE DAS COLUNAS COM SISTEMA DE
NIVELADORES
SEXTAVADOS
EM
NYLON.
TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL (CHAPEU)
CONFECCIONADO EM CHAPA 0,90 MM EXPOSITOR
DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS
REQUISITOS: EXPOSITOR ESCAMOTEAVEL PARA
REVISTAS E LIVROS PERIODICOS DE UMA FACE,
COM 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS INCLINADAS
MAIS 04 PRATELEIRAS PLANAS E 01 BASE PLANA
FIXA UTIL TIPO BASE FECHADA TOTALIZANDO 04
NIVEIS DE ARMAZENAGEM. AS PRATELEIRAS SAO
INCLINADAS COM APARADOR FRONTAL E
CONFECCIONADAS COM ESPESSURA DE 0,60 MM
(24USG), SENDO QUE CADA BANDEJA DEVE
CONTER 02 ANTEPAROS LATERAIS DOBRADOS
EM “L”, COM ESPESSURA DE 1,20 MM (18USG),
UNIDOS A PRATELEIRA ATRAVES DE 02
PARAFUSOS COM PORCAS DE CADA LADO. BASE
PLANA TIPO FECHADA (FRENTE FECHADA ATE O
CHAO COM ALTURA DE 11 CM) E
CONFECCIONADA COM ESPESSURA DE 0,90 MM
(20USG), SUPORTANDO CARGA IGUALMENTE
DISTRIBUIDAS DE 150 KG EM SUA SUPERFICIE
CONTENDO SISTEMA DE ENCAIXE SEM
UTILIZACAO DE PARAFUSOS QUE PERMITE A
UNIAO DA BASE COM 02 ANTEPAROS LATERAIS,
COM ESPESSURA DE 1,50 MM (16USG), SOLDADOS

10
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NAS COLUNAS DE SUSTENTACAO. AS COLUNAS
DE SUSTENTACAO SAO CONFECCIONADAS COM
ESPESSURA DE 1,20 MM (18 USG) E DIMENSAO DE
230 CM DE ALTURA, COM FURACAO TIPO
CREMALHEIRA, PERMITINDO REGULAGEM DAS
PRATELEIRAS EM PASSOS DE 60 MM E FURACAO
COM ROSCA EMBUTIDA, PERMITINDO FIXACAO
DAS TRAVESSAS SEM UTILIZACAO DE PORCAS.
BASE DAS COLUNAS COM SISTEMA DE
NIVELADORES
SEXTAVADOS
EM
NYLON.
TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL (CHAPEU)
CONFECCIONADO EM CHAPA 0,90 MM (20USG)
DOBRADO EM “U”, FIXADOS NAS DUAS
EXTREMIDADES AS COLUNAS DE SUSTENTACAO,
ATRAVES DE 04 PARAFUSOS DE CADA LADO.
PINTURA - APLICADA ATRAVES DO SISTEMA
ELETROSTATICO A PO, APLICACAO COM CAMADA
MINIMA
DE
TINTA
COM
70
MICRAS
UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA E TRATAMENTO
ANTERIOR
COM
BANHO
QUIMICO,
ANTIFERRUGINOSO
E
FOSFATIZANTE.
DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA 104 CM,
ALTURA: 230 CM, PROFUNDIDADE: 43 CM. COR: A
DEFINIR. DEVERA CONTEMPLAR MONTAGEM E
INSTALACAO DO ITEM NO ENDERECO DA
CONTRATANTE. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.
LOTE: 15
ITEM

1

- BALANÇA DIGITAL
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
BALANÇA DIGITAL: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL
COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO
INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A
BASE OU EM COLUNA, COM CAPACIDADE MÍNIMA
DE 30KG. DIMENSÕES E CAPACIDADE MÍNIMAS
LARGURA MÍNIMA: 275MM; PROFUNDIDADE
MÍNIMA: 285MM; CAPACIDADE MÍNIMA: 30 KG
(DIVISÕES A CADA5G) CARACTERÍSTICAS:SELO E
LACRE
DE
CALIBRAÇÃO
DO
INMETRO.PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL.
ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO
CARBONO COM PINTURA EPÓXI OU PRIMER
POLIURETANO. INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL EM
LED ALTO BRILHO COM NO MÍNIMO CINCO
DÍGITOS,
EM
PLÁSTICO.
DESLIGAMENTO
146675
UND
10
AUTOMÁTICO. DEVE POSSUIR TECLAS DE ZERO E
TARA. PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA. BATERIA
INTERNA QUE PERMITA O FUNCIONAMENTO EM
SITUAÇÕES DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA.
VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.
CORDÃO
DE
ALIMENTAÇÃO
(RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO
DA VOLTAGEM. INDICAÇÃO DA TENSÃO
(VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO
(RABICHO) DO APARELHO. GARANTIA: MÍNIMA DE
DOZE MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE
COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O
FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE
CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O
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PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS
PEÇAS COM DEFEITO.

2

LOTE: 16
ITEM

1

2

3

4

BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE MÍMIMA DE
PESAGEM:
200 KG, VOLTAGEM: 110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA, EM
AÇO CARBONO, PRATO REMOVÍVEL, TIPO:
DIGITAL, NÚMERO DÍGITOS: 6, DIMENSÕES:60 X 60
CM. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER
BALANÇAS, MODELO: B520 CAPACIDADE 300KG
DIVISÃO
50G
PLATAFORMA
60X60
CM
PROCEDÊNCIA
NACIONAL
CERTIFICADA,
APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90
(NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA
APRESENTAÇÃO. PAGAMENTO 30 (TRINTA) DIAS,
CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA
FISCAL OU FATURA. ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS
CORRIDOS, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE
COMPRA. GARANTIA 12 MESES A CONTAR DO
RECEBIMENTO.

UND

3

- SUPORTE DIVERSOS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
SUPORTE PARA CPU, COMPATIVEL COM
GABINETES AT E ATX, BASE PLASTICA COM
RODIZIOS, PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES
UND
20
TAMANHOS, ESPAÇO INTERNO AJUSTAVEL DE
15,5 A 22,5CM, NA COR PRETA, PLASTICO
RESISTENTE
SUPORTE PARA FORNO MICROONDAS, EM ACO,
COR BRANCA, CAPACIDADE DE PESO ATE 60 KG,
INTERVALO DE ABERTURA MINIMA DE 380 MM E
27653
UND
5
MAXIMO DE 670 MM. EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.
SUPORTE PARA LIVROS BIBLIOCANTO COM 2
SUPORTES EM CHAPA DE AÇO NA COR PRETA.
BIBLIOCANTO, MATERIAL AÇO, LARGURA 10 CM,
UND
20
ALTURA 18 CM, APLICAÇÃO SEGURANÇA LIVROS,
FORMATO EM 'L', PROFUNDIDADE 14 CM
SUPORTE PARA PROJETORES, PARA FIXAÇÃO EM
TETO OU PAREDE, PERMITE AJUSTE DE ALTURA
127544
UND
5
MÍN: 23CM E MÁX: 85CM INCLUSO BRAÇO
EXTENSOR.PERMITE
MOVIMENTOS
DE
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LOTE: 17
ITEM

1

LOTE: 18
ITEM
1
2

3

4

5
6

7

27656

- DRONE
CÓDIGO

146672

INCLINAÇÃO VERTICAL E GIRO SOBRE O EIXO,
ACOMPANHA TELA
SUPORTE PARA TV, LCD, LED E PLASMA, DE 14 A
70 POLEGADAS, FIXO DISTANCIA DA PAREDE +/5CM,
EM
ACO
CARBONO
PINTADO
ELETROSTATICAMENTE COM TINTA EPOXI PO,
COR PRETA, COM JOGO COMPLETO DE
PARAFUSOS E BUCHAS.

UND

15

DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
DRONE DJI MAVIC AIR 2 FLY MORE COMBO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO LINK:HTTPS:/
/WWW.TECNODRONES.COM.BR/DRONE-DJIMAVIC-AIR-2-FLY-MORE-COMBO CONTEÚDO DA
EMBALAGEM "FLY MORE COMBO":1 X AERONAVE
MAVIC AIR 2. 1 X CONTROLE REMOTO . 3
UND
5
XBATERIAS INTELIGENTES DE VOO,(1 PADRÃO + 2
EXTRAS).1 X CABO DE ENERG IA (PADRÃO BR).1 X
CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT. 1 X HUB DE
CARREGAMENTO
PARA
3
BATERIAS.1XADAPTADOR DE BATERIA PARA
(POWER BANK). 1 X CASE COM 3 FILTROS ND
(16/64/256)6 X PARES DE HELICES .

- MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS EM MDF
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
ARMÁRIO ALTO EM MDF - (ALTURA 1.580M,
125119
UND
5
LARGURA 890MM COM CHAVES COM 2 PORTAS
ARMÁRIO DE PAREDE, EM AÇO, 3 PORTAS, COR
BRANCO,
PESO
APROXIMADO:14,70
122303
UND
20
KG.DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (L X
A X P): 120 X 55 X 30 CM.
ARMÁRIO EM MDF COM 02 PORTAS COM
REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP) NA COR CINZA,
COM TAMPO DE 33MM, CORPO EM 15MM E FUNDO
EUCAPLAC 3MM. AS BORDAS DO ARMÁRIO ALTO
137297
UND
10
EM PVC, COM FECHADURA PARA SEFGURANÇA
DE OBJETOS E COM 03 PRATELEIRAS MÓVEIS.
DIMENSÕES:ALTURA 155CM X LARGURA: 44CM X
COMPRIMENTO :84 CM.PESO DO ARMÁRIO ALTO:
50KG.
ARMÁRIO EM MDF, COM 02 PORTAS, COM
137239
UND
40
CHAVES, ALTURA 74.2 CM LARGURA,90.3CM
PROF.34CM. CORES VARIADAS.
ARQUIVO EM MDF COM 04 GAVETAS, COM CHAVE
.DIMENSÕES :ALTURA 155 CM X LARGURA :44CM X
137298
UND
30
COMPRIMENTO
:84CM.
REVESTIMENTO
MELAMÍNICO CINZA
BALCÃO EM MDF, PARA ESCRITÓRIO, COM 02
115457
UND
20
PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES: 63X85.
GAVETEIRO - FABRICADO EM MDF, ACABAMENTO
EM POLIESTER DE ALTA RESITÊNCIA , COM 03
GAVETAS, RODIZIOS E PUXADORES EM PVC,
144403
UND
10
CORREDIÇAS METÁLICAS. NAS DIMENSÕES
(ALTXLARGXPROF) 65X44X48 CM. NAS CORES
CINZA, AZUL BRANCO OU PRETO, COM CHAVE
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LOTE: 19
ITEM

1

2

3

LOTE: 20
ITEM

1

143176

GAVETEIRO VOLANTE CONTENDO 03 GAVETAS, 01
PORTA ARQUIVO COM CHAVE. DIMENSÕES
62X40CM. PROFUNDIDADE 50CM.

UND

15

- LINHA INDUSTRIAL
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
FOGAO INDUSTRIAL A GÁS, COM 04 BOCAS E
FORNO BAIXA PRESSÃO. BOCAS DE 30X30 DE
FERRO FUNDIDO. DOIS QUEIMADORES EM FERRO
FUNDIDO DUPLOS E 2 QUEIMADORES SIMPLES.
REGISTROS INDIVIDUAIS. PERFIL DO FOGAO 7 CM
COM PINTURA ELETROSTATICA. TAMPA DO
110871
UND
50
FORNO EM AÇO INOX. FORNO COM ISOLAMENTO
E ACOMPANHA GRADE INTERNA. MEDIDA
APROXIMADA DO FOGÃO: ALTURA 80 CM;
LARGURA 80 CM; PROFUNDIDADE 80CM. MEDIDA
INTERNA DO FORNO: LARGURA 48CM; ALTURA
31CM; PROFUNDIDADE 59CM.
FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, COM 06 (SEIS)
QUEIMADORES, COM ESTRUTURA DE AÇO INOX
ESCOVADO, DESMONTÁVEL E REGULÁVEL; COM
FORNO; COM PERFIL DE 50MM REFORÇADO, COM
TREMPE DE 300MM, QUEIMADURAS SIMPLES EM
MATERIAL FUNDIDO COM CHAMA DUPLA DE
120MM E 160MM, REGISTROS DE ESTAGIO
138541
UND
30
CONTINUO, FOGÃO DE ENCOSTO PARA
TUBULAÇÃO LATERAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS
DE ALT=880 X PROF=840 X LARG=1080MM, COM
FORNO COM ESTRUTURA EM AÇO INOX
ESCOVADO, COM ISOLAÇÃO EM LÃ DE VIDRO,
FUNDO ESMALTADO AUTOLIMPANTE, VISOR EM
VIDRO TEMPERADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS
DE ALT=365 X PROF=745 X LARG=550MM.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. CAPACIDADE: 08
LITROS. POTÊNCIA: 800W. FREQÜÊNCIA: 60HZ,
138939
UND
60
VOLTAGEM: 220V, CONSUMO DE ENERGIA: 0,20
KW/H, ROTAÇÃO: 18000 RPM
- MÁQUINAS DE COSTURA
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA, OPERADA POR
QUALQUER PESSOA SEM MUITA PRÁTICA OU
EXPERÊNCIA. COM A OPÇÃO DE 22 PONTOS E 01
CASA DE BOTÃO. POSSUI BASE COM
REVESTIMENTO EM AÇO INOX QUE PROTEGE E
FACILOTA A PASSAGEM DO TECIDO, EVITANDO
143168
UND
5
ENROSCOS QUE OCASIONAM EM DANIFICAÇÕES,
ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMNETA A
ESTABILIDADE NA COSTURA, AJUSTE MANUAL DE
PRESSÃO DA SAPATILHA QUE PERMITE UM
AJUSTE FINO DA PRESSÃO PARA CADA TIPO DE
TECIDO E VELOCIDADE DE ATÉ 1.100 PONTOS
POR MINUTO DA COSTURA.
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2

143167

3

138940

MÁQUINA DE COSTURA MECÊNICA DE USO
DOMÉSTICO. POSSUI 08 PONTOS E 01 CASA DE
BOTÃO. BRAÇO LIVRE QUE FACILITA A COSTURA
EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS. COSTURA COM
AGULHA DUPLA, QUE FAZ COSTURA PARALELA E
APLICAÇÃO COMO NERVURAS. ESTRUTURA
INTERNA DE METAL, QUE AUMENTA A
ESTABILIDADE NA COSTURA. CONTÉM AJUSTE DO
COMPRIMENTO DO PONTO. PERMITE FAZER OS
PONTOS COM COMPRIMENTOS VARIADOS. CHAPA
ISOLADORA DOS DENTES PONTO PARA BORDADO
LIVRE E PREGAR BOTÕES. VELOCIDADE DE ATÉ
750 PONTOS POR MINUTO.
MÁQUINA PARA COSTURA, NAS DIMENSÕES:
LARGURA: 372 MM, ALTURA: 278 MM,
PROFUNDIDADE: 178 MM, PESO LÍQUIDO: 8,1 KG,
VELOCIDADE DE 10 PONTOS. BASE C/
REVESTIMENTO COM CHAPA DE AÇO INOX
ESCOVADO E CASEADOR DE 4 PASSOS - BIVOLT

UND

5

R$

3.350,00

UND

10

R$

947,51

TOTAL:
LOTE: 21
ITEM

1

2

3

- EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE QTDE
CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO:
MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR: PENTAESPELHO, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM:
PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 24,1
MEGAPIXELS,
INTERFACE:
USB
ALTA
146674
UND
5
VELOCIDADE,
TIPO
MEMÓRIA:
CARTÕES
SD,SDHC,SDXC, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB
ATÉ 2 T, ALIMENTAÇÃO CÂMERA: BATERIAS DE
ION
DE
LITHIUM
RECARREGÁVEL,
COMPATIBILIDADE: WINDOWS
FRAGMENTADORA DE PAPEL/CD/CARTÃO COM
CESTO DE LIXO.VOLTAGEM;220V;QUANTIDADE DE
FOLHAS:12 FOLHAS PADRÃO 75G;TIPO DE
CORTE;TIRAS
DE
6,4MM;FRAGMENTA
CD:SIM;FRAGMENTA CARTÃO:SIM; VOLUME DE
CESTO:13
LITROS;ABERTURA:220MM;CHAVE
137327
UND
8
SELETORA:3POSIÇÕES;(OFF/AUTO/REVERSO);TE
MPO DE FRAGMENTAÇÃO :2,5 MUN CONTINUO
;TEMPO
DE
DESCANSO
:15
MIN
APROXIMADAMENTE. NÍVEL DE SEGURANÇA: 02.
DIMENSÕES
(COM
CESTO):
280X146X331MM.PESOS(COM CESTO):1,6 KG BIVOLT
SECADOR DE CABELO 2000W COM 2
VELOCIDADES, COM CABO ERGONÔMICO, 04
TEMPERATURAS 220V, BOCAL DIRECIONADOR,
COM TERMOSTATO DE SEGURANÇA, JATO FRIO,
143228
UND
5
GRADE DE ENTRADA DE AR REMOVIVEL, NAS
DIMENSÕES (L X A X C): 4,5 X 21,5 X 21 CM. PRAZO
DE GARANTIA 06 MESES. CERTIFICADO DO
INMETRO,
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1.1.1. As características dispostas na tabela indicam apenas padrão de qualidade, sendo aceito bens que possuam
características equivalentes ou de qualidade superior. As características não devem ser interpretadas como preferência
ou direcionamento para marcas específicas.
1.1.1.1. Os preços previstos na Planilha constante são os preços médios de mercado, obtidos com auxílio da
ferramenta Banco de Preços (www.bancodeprecos.com.br). Não será admitido preços unitários na proposta final
superior ao preço máximo aceito1 pela Administração, especificado na fase interna da licitação.
1.2. Local da Entrega: O(s) bem(ns) desta licitação elencados no item 1.1 “Do Objeto”, serão entregues no Município
Sede da Contratante, sem qualquer ônus adicional.
1.3. Âmbito do registro: para os efeitos do Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011, o âmbito deste registro de preços é
para o Município de Valença.
1.4. Prazo de validade do registro: O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses e durante este
prazo, as propostas selecionadas ficarão à disposição da Administração para que efetue as contratações nas
oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a conveniência dos órgãos e/ou entidades contratantes, até o
limite estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao
beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.6. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e participantes será de no mínimo
50%(cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência.
1.7. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100%(cem por cento) das quantidades estimadas
neste Termo de Referência.
2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes se faz necessária para atendimento
das necessidades de consumo da Prefeitura Municipal de Valença, para os mais variados serviços e programas.



3.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
Os bens objeto desta licitação pode ser definidos como comuns, pois possuem padrões de desempenho e
qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado, conforme definição do Decreto
Municipal nº 206, de 03/04/2009 e Decreto Municipal nº 3.509, 08/04/2020.



4.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias úteis, prorrogáveis por igual período, mediante
solicitação formal e aceita pela Administração, contados do envio da Ordem de Fornecimento, através de
correspondência eletrônica para o e-mail informado pela contratada para recebimento de comunicados e solicitações,
no seguinte endereço informado na Ordem de Fornecimento.





 3DUD RV ILQV GHVWD OLFLWDomR FRQVLGHUDU RV FRQFHLWRV GH SUHoRV HVWLPDGRV H SUHoR Pi[LPR SUHYLVWRV QD ,QVWUXomR
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No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços
do prazo total recomendado pelo fabricante.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Nos termos do art. 74 da Lei n° 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos casos de
gêneros perecíveis e alimentação preparada.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.


5.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE


São obrigações da Contratante:
 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

especialmente designado;
 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede
de assistência técnica autorizada, quando se tratar de equipamentos.
 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
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 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.
DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
8.

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



9.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o
que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 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.

O representante da Administração 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 falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.


10.

DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado, conforme disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993.
 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a
execução do objeto do contrato.
 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, e verificada a sua autenticidade, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
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Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá consulta para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente com a regularidade fiscal e trabalhista,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.


 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
11.
DO REAJUSTE
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ϲϰ

Terça-feira
11 de Maio de 2021
66 - Ano - Nº 5663

Valença
35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$





(67$'2'$%$+,$–%5$6,/


No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
 O reajuste será realizado por apostilamento.


12.


DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

13.

A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.
O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses,
contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
 Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o licitante
deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.


14.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 ensejar o retardamento da execução do objeto;
 falhar ou fraudar na execução do contrato;
 comportar-se de modo inidôneo;
 cometer fraude fiscal;
 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as

seguintes sanções:
 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a

Contratante;
 Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual

será caracterizada a inexecução total do contrato;
 Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada

de forma proporcional à obrigação inadimplida;
 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
 impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município com o consequente
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até cinco anos;
14.2.6.1.A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das
hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.
 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
 As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
e cobrados judicialmente.
 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União
ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira,
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de processo
sancionador, na forma da legislação vigente.
 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
 O processamento do Processo Sancionador não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.


15.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio
de lances.



16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Além das disposições contidas neste Termo, o mesmo é vinculado ao edital, seus anexos e a todos os
componentes do processo.
Valença – BA, 10 de maio de 2021.

MARIA ZENAIDE NEGRÃO PORTO
Secretário Municipal de Administração
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório
acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da
adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das
propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei
Complementar nº 123/06 e para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaramos:
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei
complementar nº 123/06.
Ou
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de
empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei
complementar nº 123/06.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA 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
______________________, 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, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e
demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ϲϵ

Valença

Terça-feira
11 de Maio de 2021
71 - Ano - Nº 5663

35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$




(67$'2'$%$+,$–%5$6,/


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), em cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº
8.666/93 e em face do quanto disposto no art. 96 e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06]
(
) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei
complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), declaramos:
( ) a plena ciência e concordância às condições do Edital e seus anexos.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), 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. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2021 – TERMO DE CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA,
E____________, PARA FORNECIMENTO DE BENS COMUNS
O MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede administrativa na _____________________, s/nº - Centro – Valença Bahia, CEP ____________, por seu Prefeito __________________, [nacionalidade, estado civil], portador da Cédula de
Identidade nº ________________ [número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº
________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa ________________________________,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço
completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e
profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por
[procuração/contrato social/estatuto social], com base no Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2021 e todas as
disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de
fornecimento bens comuns, instruído no Processo Administrativo nº 302/2021, mediante as cláusulas e condições que
se seguem:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação da aquisição de materiais permanentes, conforme
especificações constantes neste Edital e Anexos, descritas no(s) Lote (s) _______, conforme especificações constantes
do Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2021 e quantitativos constantes da tabela a
seguir:
LOTE ....
UNIDADE DE
ITEM
DESCRIÇÃO
MEDIDA/
QUANT
V. UNITÁRIO V. TOTAL
MARCA
APRESENTAÇÃO
...
....
...
...

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total deste contrato é de R$ ___(___).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
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3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações 2 vigentes,
especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
UNIDADE: Informar no Contrato
PROJETO/ATIVIDADE: Informar no Contrato
ELEMENTO DE DESPESA: Informar no Contrato
FONTE DE RECURSOS: Informar no Contrato
3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para
atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura Municipal de Valença pela Lei
Orçamentária Anual.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1 O prazo para entrega do objeto da licitação, é de 15 (quinze) dias úteis, prorrogáveis por igual período, mediante
solicitação formal e aceita pela Administração, a contar da data do recebimento da nota de empenho e da Autorização
de Fornecimento que será emitida via e-mail, com numeração específica para registro do envio e acompanhamento de
prazo de entrega.
4.2. A aquisição será por demanda, mediante apresentação de formulário próprio, emitido por uma das Unidades
Administrativas da Prefeitura Municipal em papel timbrado e assinado por responsável previamente identificado,
encaminhado ao CONTRATADO.
4.3. Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o fornecimento do material mediante contato telefônico pelo
responsável identificado pelo CONTRATANTE e em prazo inferior fixado na Autorização de Fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO
5.1. O fornecimento deverá ser executado na forma prevista no Termo de Referência da Licitação e de acordo com as
necessidades e conveniências do Contratante:
5.1.1. O preço contratado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive encargos sociais,
trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a única e completa remuneração pelo
fornecimento do material, incluído frete até os locais de entrega.
5.1.2. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a
condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
5.1.13. É vedada a cessão ou transferência total do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada,
não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
5.1.14. É possível a subcontratação parcial do objeto desde que devidamente autorizada pela Contratada.

2Na

licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a
formalização do contrato ou outro instrumento hábil (Art. 6º, § 2º. Decreto Municipal nº 199, de 11/04/2017)
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de
1993.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.
7.2. O CONTRATADO deve:
a) fornecer os bens de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da
Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem
como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado,
exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias
que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações
Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita
execução deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma
exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua
execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução
completa e eficiente do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total.
a) Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar a cada fatura, comprovação de
regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.º 8.666/93).
b) observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
c) cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Eletrônico nº 025/2021 ao qual está vinculado.
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7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do contratante;
b) a subcontratação total para a execução do objeto deste contrato.
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura;
c) Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, podendo, para tanto,
vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios de fornecimento elaborados pela Contratada;
d) Proporcionar à Contratada o acesso às informações e documentos necessários ao fornecimento dos materiais, bem
como aos locais onde os bens serão entregues;
e) Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou
desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de seremlhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
f) Indicar o local onde os materiais serão entregues para atendimento da demanda e recolhidos.
g) Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o estabelecido em contrato.
h) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues, caso os mesmos afastem-se das especificações do Edital e
seus Anexos e da Proposta da contratada.
i) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto à aplicação de
penalidades pelo descumprimento total ou parcial do contrato.
j) observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo I - Termo de Referência do edital da
Licitação.
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal válido correspondente
ao material fornecido.
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato.
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CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou por
representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela Administração do
CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do
contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização do fornecimento de que trata este ato licitatório será exercido pelo Executor do Contrato, designado
pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5% (cinco por cento) de
cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo
CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se for
o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
10.1. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do fornecimento
realizado, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do licitante vencedor,
mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de
Competente.
11.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da
CONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento realizado, em 02 (duas) vias,
emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Valença, para fins de liquidação e pagamento,
acompanhada, das seguintes comprovações de regularidade trabalhista e fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual
e Municipal e perante o FGTS.
11.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da operação final
apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da terceira,
considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais.
11.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será
devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas
saneadoras.
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11.6. O Contratante não fica obrigado a tomar os produtos/serviços na totalidade do valor e das quantidades estimados
para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento/serviço efetivamente realizado.
11.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
12.1. O preço unitário considerado para o fornecimento/execução dos serviços será o preço ofertado na proposta
vencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
12.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão ser
reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua
solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura
Municipal de Valença.
12.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
12.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do IPCA do
IBGE pro rata tempore.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da
ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

L


I = 

I = 0,00016438



Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
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13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
13.2. O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.
Constituem motivo para rescisão do contrato:
14.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
14.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
14.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do
fornecimento, nos prazos estipulados;
14.4. O atraso injustificado no início do fornecimento;
14.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
14.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;
14.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e autorização
expressa no Edital ou contrato;
14.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;
14.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
14.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
14.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
14.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
14.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
14.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços/materiais, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
14.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
14.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do
serviço/fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
14.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato;
14.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
14.19. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES
15.1.O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
15.1.1. Advertência por escrito;
15.1.2. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual
será caracterizada a inexecução total do contrato;
15.1.3. Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
15.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
15.2.1. Advertência por escrito;
15.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por ocorrência, até o
limite de 30%;
15.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
15.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do
Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa
prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
15.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que:
15.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
15.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.5. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
15.7. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
15.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de
competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
16.
O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula-se ao edital e anexos
do Pregão Eletrônico nº 025/2021, constante do Processo Administrativo nº 302/2021, bem como à proposta do
CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Valença, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes da parte, CONTRATANTE
e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Valença - BA, em [data].

MUNICÍPIO DE VALENÇA
JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
Prefeito
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
ANEXO VIII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 302/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos _____ dias do mês de ________ de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
interno, inscrito no CNPJ sob o nº ____________________________, com sede administrativa na Rua
.______________________, CEP ____________, por seu Prefeito _______________________, [nacionalidade, estado
civil], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF
(MF) nº ________________, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011; e através da
SECRETARIA MUNICIPAL ________________, órgão gerenciador da Ata, com sede na [endereço completo], por seu
responsável, o Sr. [nome do secretário], portador da Cédula de Identidade nº ________________ e CPF (MF) nº
________________, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto
social] aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 025/2021, conforme Ata publicada em
___/___/_____ e homologada em ___/___/_____, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos
itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta,
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com
sede na ________, CEP:_____no Município de ______, neste ato representada pelo(a) Sr(ª). _____, portador(a) da
Cédula de Identidade nº ____ e CPF nº _______, cuja proposta foi classificada no certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para seleção de propostas para contratação da aquisição de materiais
permanentes para atender a necessidades da Prefeitura Municipal de Valença, conforme especificações constantes
neste Edital e Anexos e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM
...
....
...
...

DESCRIÇÃO

FORMA

MARCA

QUANT

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal da Administração.
2.1. São participantes os seguintes órgãos:
2.1.1.Procuradoria Geral do Município;
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2.1.2.Secretaria Municipal da Administração;
2.1.3. Secretaria Municipal da Fazenda;
2.1.4.Secretaria Municipal de Educação;
2.1.5.Secretaria Municipal de Saúde;
2.1.6.Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo;
2.1.7.Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Planejamento;
2.1.8.Secretaria Municipal da Promoção Social;
2.1.9. Secretaria Municipal do Turismo;
2.1.10. Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
2.1.11. Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento;
2.1.12. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
2.1.13. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços;
2.1.14. Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito, Estradas e Rodagens;
2.1.15. Secretaria Especial da Pesca;
2.1.16. Secretaria Municipal da Juventude
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 697, de
07/02/2011, e na Lei nº 8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
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4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de
penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de
classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da
alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da
superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha
apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente
justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido
porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a
análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante
dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços,
estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor
prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de
Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município,
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4.10.É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
4.11.Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
4.12.Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos
órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa em processo administrativo específico, quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº
10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos
órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações com valor até
R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis como cartacontrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos
anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais
como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual,
dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificaçãosegundo a ordem da última proposta
apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante (a)
instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra, conforme disposto no
artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (três)
dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela
Administração.
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6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade fiscal da
Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições
de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, observado a vigência do crédito
orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de atendimento do interesse público pela não interrupção
do serviço de fornecimento do medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções “DA
OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
12.1. 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, vícios redibitórios, ou
emprego de material 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 8.666/93.
12.2. 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a
proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06,
e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Valença, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Local, data
MUNICÍPIO DE VALENÇA
JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
Prefeito
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[NOME]
Órgão gerenciador
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
NOME:

CPF:

NOME:

CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
ANEXO IX
A
Prefeitura Municipal de Valença
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o fornecimento do
objeto de que trata a licitação em epígrafe, conforme especificação constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:
a)  prazo de validade da proposta:
_________(___________) dias;
b)  prazo para fornecimento: _______________(___________) dias;.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da planilha de
quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________ (
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a)  Razão Social: ______________________________________;
b)  CNPJ nº:
______________________________________;
c)  Endereço Completo: ______________________________________;
d)  Fone: _________________________________________________;
e)  E-mail: _________________________________________________;
f)  Conta Bancária/Agência/Banco: _____________________________.

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. Apenas para a proposta final, já que a proposta inicial não pode
conter identificação do licitante.
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MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
CONTATO:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:

UF:
FONE:

E-MAIL:
INSC. ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:

DADOS BANCÁRIOS: BANCO:
AGÊNCIA:
C/C:
OBJETO: Seleção de propostas para contratação da contratação da aquisição de materiais permanentes para atender
a necessidades da Prefeitura Municipal de Valença, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.
PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
VALOR
VALOR
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
FORMA
QUANTIDADE
MARCA
UNITÁRIO3 TOTAL4
[O Licitante deve preencher a Proposta
conforme discriminação, unidade e
quantidade para o item que ofertar
preço, de acordo com o Termo de
...
Referência – Anexo I] O erro na
discriminação
ensejará
a
desclassificação.
VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL (POR EXTENSO):
VALOR TOTAL DA PROPOSTA5:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, sendo
de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos,
taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando
o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não
cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2021.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
____________________, _____/____/____
_____________________________________________________
LOCAL
DATA
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
Observações: A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a
execução do contrato.

Para fins de julgamento da proposta e posterior registro de preço, serão consideradas até duas casas decimais.
O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.
5 O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta. 
3
4
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014,
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.507/2012, Decreto Federal nº 8.077, de 14/08/2013, Decreto Municipal
nº 2.565, de 01/02/2021 (Pregão), Decreto Municipal nº 3.509, 08/04/2020 (Pregão Eletrônico), Decreto Municipal nº 697, de
07/02/2011 (Sistema de Registro de Preços) e alterações pertinentes.
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA
Secretaria Municipal de Promoção Social e outras relacionadas no Edital
III. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
Pregão Eletrônico Nº 026/2021
303/2021
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VI. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Menor Preço
ց Sim տ Não
VII. NÚMERO DA LICITAÇÃO [LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL]
Nº 871669
VIII. MODO DE DISPUTA
IX. FORMA DE FORNECIMENTO
Aberto e Fechado
Parcelada
X. RESERVA DE QUOTA ME/EPP
XI. EXCLUSIVA ME/EPP
ցSim տ Não
տ SIM ց NÃO
XII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Total por Lote
XIII. OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para contratação da aquisição parcelada de rouparia e enxovais
para atender necessidade da Prefeitura Municipal de Valença e seus órgãos, inclusive em razão da Lei Municipal nº
2.582, de 04/09/2019, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.
XIV. DATA LIMITE PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS
Data: 24/05//2021, Horário: 08h30min Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
XV. LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
Data: 24/05/2021, Horário: 08h30min
XVII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

XVI. INÍCIO DA DISPUTA
24/05//2021, Horário: 09h00min

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a
formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
XVIII. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
IX. VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses
Conforme necessidade da Unidade, observado o art. 57 da Lei nº. 8.666/93
XX - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta Licitação serão prestados pelo
Pregoeiro, diariamente, das 08h00min às 14h00min, no Departamento de Compras, Licitação e Gestão de Contratos,
vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda, situado à Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença – Bahia, pelo
Telefone: (075) 3641-8319 ou por e-mail licitacao@valenca.ba.gov.br
AUTORIDADE COMPETENTE: JOANA GUIMARÃES BAPTISTA – Secretária de Promoção Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
PREÂMBULO
O Município de Valença, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, através do Pregoeiro, designado
pela Portaria nº 028/2021, publicada no Diário Oficial do Município, torna público para conhecimento dos interessados
que na data, horário e local indicados neste Edital, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço, com julgamento pelo menor preço total por Lote, para seleção de propostas para aquisição de bens
comuns, inclusive em razão da Lei Municipal nº 2.582, de 04/09/2019, conforme especificações constantes neste
Edital e Anexos.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 24/05/2021
HORÁRIO: 09h
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
O procedimento licitatório observará as disposições da Lei federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº
7.507/2012, Decreto Federal nº 8.077, de 14/08/2013, Decreto Municipal nº 2.565, de 01/02/2021 (Pregão), Decreto
Municipal nº 3.509, 08/04/2020 (Pregão Eletrônico), Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011 (Sistema de Registro de
Preços) e alterações pertinentes.
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. A presente licitação tem como objeto a seleção de propostas para contratação da aquisição parcelada de rouparia e
enxovais para atender necessidade da Prefeitura Municipal de Valença e seus órgãos, inclusive em razão da Lei
Municipal nº 2.582, de 04/09/2019, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.
1.2. A licitação será realizada em único item.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto
1.1. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco
do Brasil e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este
último.
SEÇÃO II - DA DESPESA
2. Para a licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida
para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
SEÇÃO III - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal da Promoção Social.
3.1. São participantes do Registro de Preços os seguintes órgãos:
3.1.1.Secretaria Municipal da Administração;
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3.1.2.Secretaria Municipal de Educação;
3.1.3.Secretaria Municipal de Saúde;
3.1.4.Secretaria Municipal da Promoção Social;
3.1.5.Secretaria Municipal da Juventude
3.2. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no
Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011, e na Lei nº 8.666/93.
3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.2.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.2.5. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4. Poderão participar deste Pregão os interessados, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio
do sítio www.licitacoes-e.com.br.
4.1.
Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
4.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções
previstas neste edital.
4.3.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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4.4.
Não poderão participar deste Pregão:
4.4.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
4.4.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
4.4.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº
8.666/93);
4.4.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98;
4.4.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
4.4.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;
4.4.7. Empresas de que tenham proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da Constituição);
4.4.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).
4.4.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
4.4.10.Empresas que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.5. Não será admitida a participação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, conforme
Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário.
4.6. Não será admitida a participação de instituições sem fins lucrativos, conforme Acórdão nº 2847/2019-TCUPlenário.
4.7. Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor ou agente
político da Administração Municipal (TCU - Acórdão 1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin
Zymler, 24.4.2013).
4.8.
Só participarão da reabertura da sessão pública, os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em
campo próprio disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a
ausência de manifestação neste momento.
4.9.

O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a exclusão do licitante.

4.10. Como condição para participação no Pregão, a licitante informará no sistema eletrônico qual sua
natureza/porte. Devera expressamente indicar que é beneficiária do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, quando pretender se valer de sua condição.
4.11. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em
lei e neste Edital.
4.12. Esta licitação terá cota de 25% reservada para a microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.12.1. No caso da licitante vencedora da cota reservada for a mesma empresa vencedora da licitação de ampla
competição, deverá fornecer o bem ao menor preço que tiver ofertado.
4.12.2. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, haverá prioridade de aquisição
dos produtos das cotas reservadas.
4.13. No presente caso, basta a previsibilidade do prejuízo, não se exigindo certeza sobre a sua real dimensão, até
porque esta somente seria passível de apuração ao final da execução do contrato, ou seja, quando o dano já estivesse
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consumado e pudesse ser avaliado em toda a sua extensão, o que, evidentemente, não teria sentido nenhum em
termos de proteção ao erário e ao interesse público.
SEÇÃO V – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
5. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o disposto
na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
5.1. O enquadramento como microempresa – ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
5.2. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em
conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/06, a
sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.
5.3. O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o
mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.
5.4. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da
ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.
5.5.
Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não
possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do
sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei
Complementar.
5.6. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada ao Pregoeiro até a data
e horário marcados para abertura da sessão.
5.7.
A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado
na Lei Complementar nº 123/06.
5.8.
A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o
encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
SEÇÃO VI – DA HABILITAÇÃO
6.
Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação.
6.1.
Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a Habilitação Jurídica,
Qualificação econômico-financeira, Regularidade fiscal e trabalhista, Qualificação técnica e Documentação
complementar.
6.2.
Documentos relativos à habilitação jurídica:
6.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
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6.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
6.2.3. Decreto de autorização, no caso 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.
6.2.4. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
6.3.
Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
6.4. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial
da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual;
6.4.1. Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
6.5. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
6.5.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante.
6.5.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para satisfação da
exigência do item 6.5. do Edital, deverão juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de
Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta
Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
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a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo (balanço e demonstrações)
apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no site da Receita Federal sobre o número de
autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial.
6.5.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
6.5.4. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que
deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
SG = _________________ATIVO TOTAL __________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
6.5.5.

As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.

6.5.6. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos.
6.5.7. A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices acima referidos
deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação, como dado objetivo de qualificação
econômico-financeira.
6.5.8. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
6.5.9. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente desobrigadas da apresentação
de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse sentido e apresentar a documentação contábil que lhe
for pertinente na forma da lei, devidamente assinada por contador responsável.
6.6.
Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
6.6.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
6.6.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.6.3. Prova de regularidade perante:
6.6.4. A Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda
Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais, de
acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014;
6.6.5. As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.
6.6.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de apresentação
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
6.6.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa de débitos trabalhistas.
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6.6.8. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista da matriz e da filial.
6.6.9. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas
dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo
estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.
6.6.10. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
6.6.11.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art.
43, §1º, da LC nº 123/06);
6.6.12.A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação,
aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
6.6.13.A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
6.7.
Documentos relativos à Qualificação Técnica:
6.7.1. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 01(um) ou mais atestados, fornecido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado.
6.7.1.1. O Pregoeiro, visando a certificação da fidedignidade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado, poderá
realizar diligências, solicitando Cópias de Contratos e Notas Fiscais, referente ao fornecimento declarado no Atestado.
6.8.
O licitante que for isento da apresentação da apresentação das licenças ou certificados deverá fazer prova da
circunstância.
6.9.
O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
6.9.1. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências
deste Edital;
6.9.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
6.9.3. que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;
6.9.4. que a proposta foi elaborada de forma independente;
6.9.5. o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06.
6.10. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá
comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
6.11.

Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
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6.12. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e
trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
6.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
6.13.1.Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados
em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
6.13.2.Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
6.13.3.Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos
somente em nome da matriz;
6.13.4.Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado
da Prefeitura Municipal de Valença, lotado na Secretaria Municipal de Administração, designado para a Comissão
Permanente de Licitações, Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio.
6.14.

Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.

SEÇÃO VII – DO CREDENCIAMENTO
7. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
7.1.
O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível,
obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento
e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
7.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de
sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
7.3.
O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a
Prefeitura de Valença responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
7.4.
A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando
cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura de Valença.
7.5.
A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.
SEÇÃO VIII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
8. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o
ato convocatório do pregão.
8.1.
Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação
8.2.
Acolhida a impugnação será definida e publicada nova data para realização do certame.
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8.3.
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados o Pregoeiro até 03
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço indicado no edital.
8.4.
O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos
8.5.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
8.6.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro,
nos autos do processo de licitação.
8.7.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas e vincularão os participantes e a
administração.
SEÇÃO IX – DA PROPOSTA
9.
O licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
da habilitação exigidos no edital, a 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.
9.1.
O licitante poderá inserir as informações diretamente no sistema ou anexar sua proposta, desde que a
proposta de preços nas ambas formas, esteja de forma detalhada, similares à especificação do Termo de Referência
descrevendo o bem ofertado, indicando, no que for aplicável, a marca, modelo, prazo de validade ou de garantia,
quantidade e número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, bem como os valores unitários e totais dos
itens.
9.2.
A proposta que tiver as informações exigidas no item 9.1. lançadas diretamente no Sistema não será
desclassificada por haver deixado de anexar arquivo no Sistema Licitações-e.
9.3.
No caso de divergência entre a especificação constante no site do Banco do Brasil e o Edital, prevalecerá a
especificação constante no Edital.
9.4.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.5.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.
9.6. 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
9.7. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos itens definidos no Anexo deste Edital.
9.8.
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 bens.
9.9.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
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9.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
9.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos.
9.12.

Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta.

9.13.

Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema.

9.14.Não será estabelecida, nessa 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.
9.15.Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
9.16. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexão.
SEÇÃO X – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no
preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br
10.1. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em
campo próprio do sistema eletrônico, durante
10.2.No pregão eletrônico, desde a sessão inicial de lances até o resultado final do certame, o Pregoeiro deverá
sempre avisar previamente, via sistema (chat), a suspensão temporária dos trabalhos, bem como a data e o
horário previstos de reabertura da sessão para o seu prosseguimento, em observância aos princípios da
publicidade e da razoabilidade. Acórdão 2842/2016-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS
10.3.É irregular a prática de atos da sessão pública do pregão eletrônico fora do horário de expediente, por
ofender o princípio da razoabilidade (art. 5º do Decreto 5.450/2005 e art. 2º da Lei 9.784/1999). Acórdão 592/2017Plenário | Relator: ANA ARRAES
SEÇÃO XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11. A sessão pública poderá ser reaberta:
10.1.Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não assinar o
contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
10.2.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.
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10.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta, na forma
usual do sistema eletrônico.
10.4.O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate da
Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na
sessão de lances;
10.5.Deverá ser observado o direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante
subsequente;
10.6.Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos
termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS”;
10.7.Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E
EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista
na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”;
10.8.Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termos
da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
10.9.A convocação poderá ser feita pelo sistema e/ou pelo Diário Oficial.
SEÇÃO XII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.
Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
12.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

12.2.A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
12.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito
na fase de aceitação.
12.4.O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas
participarão da fase de lance.
12.5.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
SEÇÃO XIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES (MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO)
13.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
13.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
13.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
13.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
13.5. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da
etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
13.6. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso
nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
13.7.Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
13.8.Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado pelo valor global do item.
13.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de desclassificação da proposta. (Instrução
Normativa SLTI/MP nº 03/2013);
13.10. 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$ 0,01, sob pena de
desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013)
13.11. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o Pregoeiro poderá fixar valor
mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser admitido como variação entre um
lance e outro.
13.12. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
13.13. 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.
13.14. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
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13.15. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do ofertante.
13.16. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteração.
13.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
13.18. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual
diligência.
13.19. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado
prosseguimento à sessão pública.
SEÇÃO XIV – DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
14.Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível
aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
14.1.No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será
suspensa automaticamente e terá reinício somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação expressa do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação.
14.2.A Sessão Eletrônica poderá ser suspensa, após a comunicação expressa aos participantes no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
SEÇÃO XV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
15.Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de um possível
empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
15.1.A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o término
dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05
(cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);
15.2.A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital,
terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
15.3.Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as
ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de
ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
15.4.Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta ou lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº
123/06).
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15.5.O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista na Seção “DA
NEGOCIAÇÃO”.
15.6.Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. No caso
de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se
encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar
melhor oferta.
15.7.Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§
1º do art. 45 da LC nº 123/06).
15.8.O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
SEÇÃO XVI – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
16. 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.
16.1.Havendo eventual empate entre propostas ou lances após realizado o procedimento previsto na Seção “DO
DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de
condições, como critério de desempate, será assegurada preferência:
a. Sucessivamente, aos bens:
b. Produzidos no País;
c. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
d. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
e. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
na legislação.
16.2.Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por
sorteio, pelo sistema eletrônico, vedado qualquer outro processo.
SEÇÃO XVII - DA NEGOCIAÇÃO
17.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro 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.
17.1. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a Pregoeira negociar, visando obter preço
melhor.
17.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
17.3. No pregão, qualquer modificação na proposta tendente a alterar o teor das ofertas deve ocorrer na etapa de
negociação, a qual deve ser realizada entre o Pregoeiro e o licitante por meio do sistema eletrônico (art. 24, §§ 8º e 9º,
do Decreto 5.450/2005), tendo como finalidade a obtenção de preços melhores dos que os cotados na fase competitiva
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e, consequentemente, a proposta mais vantajosa para a Administração. Acórdão 834/2015-Plenário | Relator: BRUNO
DANTAS
SEÇÃO XVIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
18. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 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.
18.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
18.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro 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, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019 e
Decreto Municipal nº 3.509, 08/04/2020 (Pregão Eletrônico).
18.3. O critério de julgamento será o de menor preço global por Lote.
18.4. Será desclassificada a proposta final que:
18.4.1.Contenha vícios insanáveis ou ilegalidades;
18.4.2.Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
18.4.3.Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;
18.4.4.Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
18.4.5.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.
18.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
18.6. 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, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
18.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.
18.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
18.9. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 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 pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da proposta.
18.10.O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Valença para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para
emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica qualificada e contratada pela
Administração.
18.11.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
18.12.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua
continuidade.
18.13.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, deverá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
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18.14.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
18.15.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
18.16.No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
18.17.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o
disposto neste Edital.
SEÇÃO XIX – DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
19.Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e
compatibilidade do preço, o Pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, 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:
a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c. d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
19.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d”
acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
19.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou
filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, 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).
a. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado.
b. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou
equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar
nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas,
empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido
como condição para esse benefício.
c. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a
aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
d. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos
encaminhados em conjunto com a apresentação da proposta, por meio do sistema.
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19.3. O LICITANTE DEVE ATENTAR PARA O LOCAL PRÓPRIO EXISTENTE NO SISTEMA PARA INSERÇÃO
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA QUE OS MESMOS NÃO SEJAM ANEXADOS NO MESMO LOCAL
DA PROPOSTA.
19.4. A verificação pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024,
de 2019.
19.5. 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 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
19.6. 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.
19.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
19.8. 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.
19.9. 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.
19.10. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista na Seção “DA
REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
19.11. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro
poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos ou de outras propostas,
escoimados das causas referidas no ato de inabilitação ou de desclassificação.
SEÇÃO XX – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
20.A proposta comercial, enviada exclusivamente pelo sistema, deverá conter os seguintes elementos:
a) 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;
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
c) 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.
d) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
vinculam a Contratada.
e) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
f) Número do processo e do pregão;
g) Especificação de forma detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com as especificações do
Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
20.1. 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).
20.2. 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.
20.3. 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.
20.4. 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.
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20.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
20.6. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração Independente de
Proposta, conforme Modelo constante no Edital.
20.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para
língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.
20.8. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente consularizados.
SEÇÃO XXI - DA AMOSTRA
21.O Pregoeiro, a pedido do setor técnico da Secretaria Municipal Solicitante, poderá solicitar ao licitante classificado
em primeiro lugar amostra dos produtos ofertados, que deverão ser encaminhados ao Departamento de Compras e
Licitações, no horário de 08h00min às 14h00min, no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da solicitação.
21.1.A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e
manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de
fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo.
21.2.Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar informações em língua portuguesa, suficientes para
análise técnica do produto.
21.3.Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a
equipamentos e submetidos aos testes necessários.
21.4.Os demais licitantes serão notificados para, querendo, acompanhar a apresentação e análise das amostras
ofertadas pelo licitante vencedor.
21.5.Será rejeitada, mediante despacho fundamentado, a amostra que não atender às especificações descritas neste
edital.
21.6.Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e
modificações no produto apresentado.
21.7.Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo estabelecido.
21.8. Se a amostra for aceita, do quantitativo total a ser entregue pelo licitante vencedor serão subtraídos os produtos
apresentados como amostra.
21.9. Se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta do licitante subsequente, atentando-se para o
disposto na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
21.10.Caso a proposta do licitante subsequente seja aceita e o licitante habilitado, o Pregoeiro solicitará, no prazo
estabelecido neste Edital, amostra dos produtos ofertados.
21.11.Após a homologação do certame, o licitante terá 30 (trinta) dias úteis retirar a amostra rejeitada no mesmo
endereço onde foi entregue. Após esse prazo, as amostras não retiradas serão descartadas.
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SEÇÃO XXII - DOS RECURSOS
22.Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
22.1. No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão
somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão. Acórdão 602/2018-Plenário | Relator: VITAL DO
RÊGO
22.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar o
Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis
no órgão dos documentos de habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer
outro documento dos autos.
22.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
22.4. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
22.5. no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a presença dos
pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014Plenário, item 9.5.1.
22.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública
deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
vencedor.
22.7. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões,
pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
22.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
22.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
SEÇÃO XXIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
23.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados
.
23.1. .Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.
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23.2.A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
SEÇÃO XXIV– DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
24.Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da
data da convocação, procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
24.1.O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for
solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
24.2.A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido pela Administração
ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento convocatório.
24.3.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
24.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
24.5.Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais
ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação baseada na última proposta apresentada
durante a fase competitiva, que deverá ser observada para fins de eventual contratação.
24.6.No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as mesmas condições de
habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante toda a vigência da ata.
24.7.Constatada a irregularidade, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente ou em qualquer outra hipótese de cancelamento do registro prevista no Decreto Municipal nº 697, de
07/02/2011, a Prefeitura Municipal poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
24.8.Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:
24.9.Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do
licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
24.10. O registro a que se refere item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de
exclusão do primeiro colocado da ata.
SEÇÃO XXV – DA VIGÊNCIA DA ATA
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25.A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
SEÇÃO XXVI – DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
26.A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do
Decreto Municipal n° 697/2011, conforme previsto na Ata de Registro de Preços anexa ao Edital.
26.1.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente
firmados.
SEÇÃO XXVII – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
27.A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio
de (a) instrumento contratual; b) nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo
62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011.
27.1.O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (três) dias
úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato, conforme for o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preços.
27.2.Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela
Administração.
27.3.Previamente à formalização de cada contratação, a Prefeitura Municipal realizará consulta da regularidade fiscal,
do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a
manutenção das condições de habilitação.
27.4.Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até
05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
27.5..É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
27.6.As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pela empresa contratada, com a
descrição dos bens a serem fornecidos e seus respectivos valores.
27.7.A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela empresa subcontratada, de toda a
documentação de habilitação exigida neste Edital.
27.8.A empresa contratada é responsável pelos danos causados pela subcontratada à Administração ou a terceiros na
execução do objeto subcontratado.
27.9.A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada, na hipótese de
extinção da subcontratação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos.
27.10. Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as restrições previstas neste edital.
27.11. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
27.12. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem
durante sua vigência, de tudo dando ciência à Administração.
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SEÇÃO XXVIII – DA GARANTIA DO CONTRATO
28.Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5% (cinco por cento) de
cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo
CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se for
o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
SEÇÃO XXIX - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
29.A contratação será formalizada através de contrato, quando for o caso.
SEÇÃO XXX – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
30.O contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, observada a vigência do crédito orçamentário.
30.1.O prazo de vigência poderá ser aumentado ou reduzido ao prazo necessário para a entrega do bem, recebimento
e pagamento, observados os limites legais.
SEÇÃO XXXI – DO PREÇO
31.Durante a vigência de cada contrato, os preços são fixos e irreajustáveis.
31.1.Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
31.2.Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
31.3.Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
31.4.A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará
a classificação original.
31.5.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
31.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,
e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
31.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
31.6.Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
SEÇÃO XXXII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
32. O contratado obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e no presente
contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
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c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua
culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem
como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado,
exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias
que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações
Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução
deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma exigida,
utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l)manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa
e eficiente do transporte dos bens;
m)emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total.
SEÇÃO XXXIII- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
33.O Município de Valença obriga-se a:
a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)
dias da assinatura;
c) realizar o pagamento pela execução do contrato;
d)proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição
indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.
SEÇÃO XXXIV - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
34.O início do fornecimento do objeto desta licitação se dará após a entrega da Autorização de Fornecimento à
contratada;
34.1. O prazo para entrega do objeto da licitação, é de 08 (oito) dias úteis, prorrogáveis por igual período, mediante
solicitação formal e aceita pela Administração, a contar da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.
34.2. O(s) bens licitados e que vierem a ser solicitados deverão ser entregues, nesta cidade, no endereço informado na
Autorização de Fornecimento.
34.3. O(s) Material(is) licitados deverão ser entregues no horário das 08:00 horas às 15:30 horas, nesta cidade.
34.4. Os materiais deverão ter no ato da entrega, os prazos mínimos estabelecidos no termo de referência.
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34.5. Os materiais recusados pelo contratante deverá(ão) ser substituido(s), automaticamente no prazo máximo de
05(cinco) dias úteis, contados da data da notificação, correndo por conta do fornecedor as despesas de devolução dos
produtos recusados
34.6. O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente e acompanhado da nota fiscal correspondente,
devidamente preenchida.
SEÇÃO XXXV - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
35.Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer
especificações prescritas no Termo de Referência;
35.1.
Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento,
que poderá ser acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela Secretaria Solicitante;
35.2.
O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda:
35.3. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação,
bem como se a Nota Fiscal(NF)/Fatura encontra lavrada sem incorreções;
35.4.A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por uma vez e por
igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em
consonância com o Edital e com seus anexos.
35.5.DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação.
35.6.
Após o recebimento provisório a Secretaria Solicitante atestará a Nota Fiscal se constatado que os materiais
atendem ao edital;
35.7.
Caso os materiais se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 05(cinco) dias úteis contados da notificação;
35.8.
Neste caso, o recebimento do(s) material(is) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua troca será
considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a
CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias;
35.9.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos
produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.
35.10. A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a Prefeitura Municipal.
35.11. A CONTRATANTE recusará os materiais nas seguintes hipóteses QUANDO:
35.11.1. houver qualquer situação em desacordo entre os materiais fornecidos e o Edital do Pregão e de seus Anexos
ou a Nota de Empenho;
35.11.2. a Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidades em desacordo com o discriminado
no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;
35.12. a Nota Fiscal deixar de conter os nomes dos materiais, assim como: LOTE, VALIDADE, DATA DE
FABRICAÇÃO e MARCA;
35.13. os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, ou ainda
possuírem defeitos de fabricação;
35.14. Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a
Prefeitura Municipal, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro
processo Licitatório.
SEÇÃO XXXVI – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
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36.O contratado é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato.
36.1.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
SEÇÃO XXXVII – DA GARANTIA DO PRODUTO
37.Os materiais devem ter a garantia/validade mínima de 12 (doze) meses contados do atesto da nota fiscal;
37.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida no Edital e seus anexos, sob
pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos que causar a Secretaria de
Saúde de Valença-Ba ou a terceiros decorrentes destes eventos (garantia/validade);
37.2. Durante o período de garantia dos produtos, a CONTRATADA deverá arcar com os custos concernentes a
consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem ou armazenamento
e outros, os quais devem ser realizados no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da notificação da
Prefeitura Municipal.
37.3. Durante o prazo de garantia, o contratado obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer
produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio do produto.
SEÇÃO XXXVIII - DO PAGAMENTO
38.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura, através
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
38.1.É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a
cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no
edital e indenização pelos danos decorrentes.
38.2.O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de cumprimento dos requisitos
de habilitação estabelecidos neste edital.
38.3.Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus
anexos e rescisão do contrato.
38.4.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
38.5.A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações
devidas pelo contratado.
38.6.O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em
que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

WZ'K>dZNE/KEǑ026/2021

Ϯϲ



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

Terça-feira
11 de Maio de 2021
117 - Ano - Nº 5663

35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$



(67$'2'$%$+,$–%5$6,/



38.7.É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
38.8.Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor
devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
SEÇÃO XXXIX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
39.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta;
b) não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
c) apresentar documentação falsa;
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) não mantiver a proposta;
g) cometer fraude fiscal;
h) comportar-se de modo inidôneo;
39.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
39.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo
após o encerramento da fase de lances.
39.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto
da contratação;
b. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
d. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
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39.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
39.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil
39.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
39.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
39.8. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
39.9. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
a. Advertência por escrito em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o valor do contrato por
ocorrência, até o limite de 10% (vinte por cento).
c. Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 10% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes;
39.10. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
39.11. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do
Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa
prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
39.12. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que:
a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
39.13. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
39.14. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
SEÇÃO XL - DA RESCISÃO DO CONTRATO
40.
Constituem motivo para rescisão do contrato:
a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do
fornecimento, nos prazos estipulados;
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d. O atraso injustificado no início do fornecimento;
e. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;
g. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e autorização
expressa no Edital ou contrato;
h. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;
i. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
j. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
k. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
l. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
m. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;
n. A supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do
limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
o. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
p. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do fornecimento, ou
parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
q. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do fornecimento, nos prazos
contratuais;
r. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
s. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
t. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que,
depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências
acauteladoras.
SEÇÃO XLI - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
41.
A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
41.1. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
SEÇÃO XLII – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
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42.
A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de
vício insanável.
42.1. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
42.2.

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

42.3. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que
diretamente dependam, ou seja, consequência do ato anulado.
42.4. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela se estende.
42.5. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
42.6. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe
seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
42.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.
SEÇÃO XLIII - DO FORO
43.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Valença - BA, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
SEÇÃO XLIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
44.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
44.1. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
44.2. É facultada o Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando prazo para resposta dos
licitantes quando lhes for solicitada qualquer informação ou documento, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da Sessão Pública.
44.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento.
44.4.

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Valença.

SEÇÃO XLV - DOS ANEXOS
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45.
Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
a. Termo de Referência – Anexo I;
b. Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo II;
c. Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06) – Anexo III;
d. Modelo de Procuração /Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento-Anexo IV;
e. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação Anexo V;
f. Modelo de Declaração de Plena Ciência e Concordância às condições editalícias – Anexo VI;
g. Modelo de Declaração de Inexistência de Menor – Anexo VII;
h. Minuta do Contrato- Anexo VIII;
i. Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo IX;
j. Modelo de Proposta de Preços – Anexo X.
Valença - BA, de maio de 2021.

Ana Paula Gonçalves do Nascimento
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 303/2021
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO
Aquisição de rouparia e enxovais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento:


ITEM
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LOTE 01 - KIT ENXOVAL
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
BANHEIRA PLÁSTICA P/ RECÉM-NASCIDO EM POLIPROPILENO E
UND
RESISTENTE COM CAPACIDADE PARA 18 LITROS. NAS CORES:
VERDE, AMARELO E BRANCA.
MAMADEIRA, 240 ML, CORES DIVERSAS, BICO DE SILICONE, FRASCO
UND
EM POLIPROPILENO E VÁVULA DE SILICONE. NAS CORES: VERDE,
AMARELA E BRANCA.
TALCO INFANTIL, FRAGÂNCIA SUAVE, 200GRAMAS
UND
DEO COLÔNIA DE ALFAZEMA, COM 118 ML, EMBALAGEM PLÁSTICA
UND
CONTENDO PRAZO DE VALIDADE E MARCA DE FABRICANTE, (SIMILAR
A SEIVA DE ALFAZEMA).
LENÇO UMEDECIDO DESCARTÁVEL, COM AS CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS A SEGUIR: MATERIAL EM TNT, COMPRIMENTO 20 CM,
UND
LARGURA 11 CM, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO DUPLA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM EMBALAGEM FLEXÍVEL, TAMPA
FLIP TOP, CONTENDO NO MÍNIMO 70 UNIDADES
SABONETE GLICERINADO PARA BEBÊ SIMILAR AO POM POM.
UND
EMBALAGEM 90 GRAMAS.
HASTES FLEXÍVEIS (CONTONETES) COM PONTAS DE ALGODÃO BABY
UND
– HASTES DE POLIPROPILENO, ALGODÃO HIDROFILO CAIXAS COM 75
UNIDADES
FRALDA DESCARTÁVEL SIMILAR A SAPEKA. TAMANHO P. PACOTE C/
UND
10 UNIDADES.

QTDE.

VALOR UNIT.

1000

R$

25,90

1000

R$

14,70

1000

R$

10,14

1000

R$

9,45

1000

R$

5,26

1000

R$

3,50

1000

R$

1,50

1000

R$

8,48

FRALDA DE PANO, BRANCA, TECIDO DUPLO, 100% ALGODAO, 70X70
CM, (EMBALAGEM COM 05 UNIDADES), DE BOA QUALIDADE (INFANTIL)
CALÇA PLÁSTICA ENXUTA COM PROTETOR IMPERMEÁVEL. TAMANHO:
P, M E G.
TOALHA PARA BANHO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, TECIDO DUPLO,
MACIO E ABVSORVENTE, MEDINDO 120 X 70CM.

KIT

1000

R$

25,25

UND

1000

R$

7,10

UND

1000

R$

17,13

MANTA PARA BEBÊ, 100% POLIÉSTER. EM CORES VARIADAS.
TAMANHO: 75CM X 90CM. NAS CORES: VERDE, AMARELO E BRANCO.

UND

1000

R$

24,34

UND

1000

R$

9,89

UND

1000

R$

18,40

UND

1000

R$

7,98

MACACÃO PARA BEBÊ, SEM MANGA, EM MALHA 100% ALGODÃO, NOS
TAMANHOS P, M E G, CORES BRANCO, VERDE, AMARELO
MACACÃO PARA RECÉM- NASCIDO, COMPRIDO, EM TECIDO 100%
ALGODÃO, COM PÉ, MANGA LONGA, EM CORES AMARELO, VERDE E
BRANCO.
CHUPETA PARA BEBÊ DE 0 À 6 MESES, COM BICO DE SILICONE MACIO
COM SELO DO INMETRO.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ITEM
1
2
3
4

SABONETEIRA INFANTIL EM POLIPROPILENO. CORES: VERDE,
BRANCO E AMARELO.
BOLSA PARA BEBÊ TAMANHO MÉDIO, DE TECIDO REVESTIDO EM
PLÁSTICO RESISTENTE, EM ESTAMPAS E CORES NEUTRAS. (NEM
ROSA E NEM AZUL).
CONJUNTO PAGÃO, COM 5 PEÇAS, EM ALGODÃO, PARA RECÉMNASCIDO, TAMANHO ÚNICO. CORES: BRANCA, AMARELO E VERDE.
BODY MANGA CURTA. CORES: BRANCA, AMARELO E VERDE. TAM G
BODY MANGA LONGA. CORES: BRANCA, AMARELO E VERDE. TAM G
CALÇA MIJÃO EM MALHA DE ALGODÃO, TAMANHOS P,M E G PARA
RECEM NASCIDO. CORES: AMARELO, VERDE E BRANCO.
CAMISETA EM MALHA PARA RECEM-NASCIDO 100% ALGODÃO LISA OU
ESTAMPADA -TAMANHO G. CORES: VERDE, AMARELO E BRANCO.
KIT DE TOUCA PARA BEBÊ EM ALGODÃO. COM 02 PEÇAS. CORES
BRANCO, AMARELO E VERDE.
KIT DE LUVAS COM 3 UNIDADES, NAS CORES VERDE, AMARELO E
BRANCO.
MEIAS NAS CORES BRANCO, AMARELO E VERDE.
TRAVESSEIRO DE BEBÊ ANTI-SUFOCANTE. TECIDO: 100% ALGODÃO.
ENCHIMENTO: 100% POLIURETANO
CUEIROS FLANELADOS. KIT COM 03 UNIDADES. CORES: AMARELO,
VERDE E BRANCO.

UND

1000

R$

2,95

UND

1000

R$

58,11

CONJ

2000

R$

10,66

UND
UND

1000
1000

R$
R$

17,60
20,28

UND

2000

R$

16,77

UND

1000

R$

10,52

KIT

1000

R$

13,50

KIT

1000

R$

7,50

PAR

2000

R$

4,25

UND

1000

R$

12,25

KIT

1000

R$

18,36

LOTE 02 - CAMA E BANHO
DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE
FRONHA, AVULSA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 0,50X0,70, NA COR
UND
BRANCA
LENÇOL INFANTIL PARA COLÇÃO DE BERÇO DE 0,70M X 1,30M NA
UND
COR BRANCA
TOALHA DE BANHO, EM TECIDO 100% ALGODAO, FELPUDA,
UND
DIMENSOES
630X130MM.
EMBALAGEM
COM
DADOS
DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
TOALHAS DE ROSTO, 100% ALGODÃO, FELPUDA, NAS DIMENSÕES 0,70
UND
X 0,45CM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE

QTDE.

VALOR UNIT.

1200

R$ 9,20

1600

R$ 29,00

3600

R$ 20,16

3600

R$ 9,80

1.1.1. As características dispostas na tabela indicam apenas padrão de qualidade, sendo aceito bens que possuam
características equivalentes ou de qualidade superior. As características não devem ser interpretadas como preferência
ou direcionamento para marcas específicas.
1.1.1.1. Os preços previstos na Planilha constante são os preços médios de mercado, obtidos com auxílio da
ferramenta Banco de Preços (www.bancodeprecos.com.br). Não será admitido preços unitários na proposta final
superior ao preço máximo aceito1 pela Administração, especificado na fase interna da licitação.
1.2. Local da Entrega: O(s) bem(ns) desta licitação elencados no item 1.1 “Do Objeto”, serão entregues no Município
Sede da Contratante, sem qualquer ônus adicional.



 3DUD RV ILQV GHVWD OLFLWDomR FRQVLGHUDU RV FRQFHLWRV GH SUHoRV HVWLPDGRV H SUHoR Pi[LPR SUHYLVWRV QD ,QVWUXomR
1RUPDWLYDQGHGHDJRVWRGHGR6HFUHWiULRGH*HVWmRGD6HFUHWDULD(VSHFLDOGH'HVEXURFUDWL]DomR*HVWmRH
*RYHUQR'LJLWDOGR0LQLVWpULRGD(FRQRPLD
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1.3. Âmbito do registro: para os efeitos do Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011, o âmbito deste registro de preços é
para o Município de Valença.
1.4. Prazo de validade do registro: O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses e durante este
prazo, as propostas selecionadas ficarão à disposição da Administração para que efetue as contratações nas
oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a conveniência dos órgãos e/ou entidades contratantes, até o
limite estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao
beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.6. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e participantes será de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência.
1.7. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100% (cem por cento) das quantidades estimadas
neste Termo de Referência.
2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A contratação de empresa para fornecimento de rouparia e enxovais se faz necessária para atendimento das
necessidades de consumo da Prefeitura Municipal de Valença, para os mais variados serviços e programas, em
especial o auxílio natalidade, instituído pela Lei Municipal nº 2.582, de 04/09/2019.



3.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
Os bens objeto desta licitação pode ser definidos como comuns, pois possuem padrões de desempenho e
qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado, conforme definição do Decreto
Municipal nº 206, de 03/04/2009 e Decreto Municipal nº 3.509, 08/04/2020.



4.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
O prazo de entrega dos bens é de 08 (oito) dias úteis, prorrogáveis por igual período, mediante
solicitação formal e aceita pela Administração, contados do envio da Ordem de Fornecimento através de
correspondência eletrônica para o e-mail informado pela contratada para recebimento de comunicados e solicitações,
no seguinte endereço informado na Ordem de Fornecimento.

No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços
do prazo total recomendado pelo fabricante.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Nos termos do art. 74 da Lei n° 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos casos de
gêneros perecíveis e alimentação preparada.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
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O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.



5.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE


São obrigações da Contratante:
 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

especialmente designado;
 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede
de assistência técnica autorizada, quando se tratar de equipamentos.
 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.


7.
DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
8.

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas
as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.
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9.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o
que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 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.

O representante da Administração 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 falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.


10.

DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado, conforme disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993.
 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a
execução do objeto do contrato.
 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, e verificada a sua autenticidade, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá consulta para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
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existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente com a regularidade fiscal e trabalhista,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

( 6 / 100 )

I=

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

365
11.

DO REAJUSTE

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
 O reajuste será realizado por apostilamento.
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12.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:
13.

A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.
O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses,
contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
 Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o licitante
deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.


14.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 ensejar o retardamento da execução do objeto;
 falhar ou fraudar na execução do contrato;
 comportar-se de modo inidôneo;
 cometer fraude fiscal;
 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as

seguintes sanções:
 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a

Contratante;
 Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual

será caracterizada a inexecução total do contrato;
 Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada

de forma proporcional à obrigação inadimplida;
 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
 impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município com o consequente
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até cinco anos;
14.2.6.1.A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das
hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.
 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
 As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
e cobrados judicialmente.
 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União
ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira,
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de processo
sancionador, na forma da legislação vigente.
 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
 O processamento do Processo Sancionador não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.


15.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio
de lances.



16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Além das disposições contidas neste Termo, o mesmo é vinculado ao edital, seus anexos e a todos os
componentes do processo.
Valença-BA, 10 de maio de 2021.

JOANA GUIMARÃES BAPTISTA
Secretária de Promoção Social
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório
acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da
adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das
propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei
Complementar nº 123/06 e para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaramos:
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei
complementar nº 123/06.
Ou
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de
empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei
complementar nº 123/06.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA 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
______________________, 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, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e
demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).


WZ'K>dZNE/KEǑ026/2021

ϰϮ



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

Terça-feira
11 de Maio de 2021
133 - Ano - Nº 5663

35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$



(67$'2'$%$+,$–%5$6,/



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), em cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº
8.666/93 e em face do quanto disposto no art. 96 e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06]
(
) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei
complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), declaramos:
( ) a plena ciência e concordância às condições do Edital e seus anexos.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), 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. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2021 – TERMO DE CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA,
E____________, PARA FORNECIMENTO DE BENS COMUNS
O MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede administrativa na _____________________, s/nº - Centro – Valença Bahia, CEP ____________, por seu Prefeito __________________, [nacionalidade, estado civil], portador da Cédula de
Identidade nº ________________ [número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº
________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa ________________________________,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço
completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e
profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por
[procuração/contrato social/estatuto social], com base no Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2021 e todas as
disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de
fornecimento bens comuns, instruído no Processo Administrativo nº 303/2021, mediante as cláusulas e condições que
se seguem:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação da aquisição de rouparia e enxovais, inclusive em razão da Lei
Municipal nº 2.582, de 04/09/2019, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos, descritas no(s) Lote (s)
_______, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº
026/2021 e quantitativos constantes da tabela a seguir:
LOTE ....
UNIDADE DE
ITEM
DESCRIÇÃO
MEDIDA/
QUANT
V. UNITÁRIO V. TOTAL
MARCA
APRESENTAÇÃO
...
....
...
...

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total deste contrato é de R$ ___(___).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
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3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações 2 vigentes,
especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
UNIDADE: Informar no Contrato
PROJETO/ATIVIDADE: Informar no Contrato
ELEMENTO DE DESPESA: Informar no Contrato
FONTE DE RECURSOS: Informar no Contrato
3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para
atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura Municipal de Valença pela Lei
Orçamentária Anual.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1 O prazo para entrega do objeto da licitação, é de 08 (oito) dias úteis, prorrogáveis por igual período, mediante
solicitação formal e aceita pela Administração, a contar da data do recebimento da nota de empenho e da Autorização
de Fornecimento que será emitida via e-mail, com numeração específica para registro do envio e acompanhamento de
prazo de entrega.
4.2. A aquisição será por demanda, mediante apresentação de formulário próprio, emitido por uma das Unidades
Administrativas da Prefeitura Municipal em papel timbrado e assinado por responsável previamente identificado,
encaminhado ao CONTRATADO.
4.3. Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o fornecimento do material mediante contato telefônico pelo
responsável identificado pelo CONTRATANTE e em prazo inferior fixado na Autorização de Fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO
5.1. O fornecimento deverá ser executado na forma prevista no Termo de Referência da Licitação e de acordo com as
necessidades e conveniências do Contratante:
5.1.1. O preço contratado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive encargos sociais,
trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a única e completa remuneração pelo
fornecimento do material, incluído frete até os locais de entrega.
5.1.2. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a
condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
5.1.13. É vedada a cessão ou transferência total do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada,
não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
5.1.14. É possível a subcontratação parcial do objeto desde que devidamente autorizada pela Contratada.

2Na

licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a
formalização do contrato ou outro instrumento hábil (Art. 6º, § 2º. Decreto Municipal nº 199, de 11/04/2017)
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de
1993.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.
7.2. O CONTRATADO deve:
a) fornecer os bens de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da
Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem
como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado,
exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias
que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações
Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita
execução deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma
exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua
execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução
completa e eficiente do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total.
a) Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar a cada fatura, comprovação de
regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.º 8.666/93).
b) observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
c) cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Eletrônico nº 026/2021 ao qual está vinculado.
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7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do contratante;
b) a subcontratação total para a execução do objeto deste contrato.
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura;
c) Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, podendo, para tanto,
vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios de fornecimento elaborados pela Contratada;
d) Proporcionar à Contratada o acesso às informações e documentos necessários ao fornecimento dos materiais, bem
como aos locais onde os bens serão entregues;
e) Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou
desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de seremlhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
f) Indicar o local onde os materiais serão entregues para atendimento da demanda e recolhidos.
g) Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o estabelecido em contrato.
h) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues, caso os mesmos afastem-se das especificações do Edital e
seus Anexos e da Proposta da contratada.
i) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto à aplicação de
penalidades pelo descumprimento total ou parcial do contrato.
j) observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo I - Termo de Referência do edital da
Licitação.
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal válido correspondente
ao material fornecido.
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato.
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CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou por
representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela Administração do
CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do
contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização do fornecimento de que trata este ato licitatório será exercido pelo Executor do Contrato, designado
pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5% (cinco por cento) de
cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo
CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se for
o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
10.1. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do fornecimento
realizado, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do licitante vencedor,
mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de
Competente.
11.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da
CONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento realizado, em 02 (duas) vias,
emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Valença, para fins de liquidação e pagamento,
acompanhada, das seguintes comprovações de regularidade trabalhista e fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual
e Municipal e perante o FGTS.
11.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da operação final
apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da terceira,
considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais.
11.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será
devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas
saneadoras.
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11.6. O Contratante não fica obrigado a tomar os produtos/serviços na totalidade do valor e das quantidades estimados
para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento/serviço efetivamente realizado.
11.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
12.1. O preço unitário considerado para o fornecimento/execução dos serviços será o preço ofertado na proposta
vencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
12.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão ser
reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua
solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura
Municipal de Valença.
12.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
12.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do IPCA do
IBGE pro rata tempore.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da
ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

L


I = 

I = 0,00016438



Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
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13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
13.2. O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.
Constituem motivo para rescisão do contrato:
14.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
14.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
14.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do
fornecimento, nos prazos estipulados;
14.4. O atraso injustificado no início do fornecimento;
14.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
14.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;
14.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e autorização
expressa no Edital ou contrato;
14.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;
14.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
14.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
14.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
14.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
14.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
14.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços/materiais, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
14.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
14.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do
serviço/fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
14.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato;
14.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
14.19. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES
15.1.O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
15.1.1. Advertência por escrito;
15.1.2. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual
será caracterizada a inexecução total do contrato;
15.1.3. Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
15.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
15.2.1. Advertência por escrito;
15.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por ocorrência, até o
limite de 30%;
15.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
15.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do
Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa
prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
15.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que:
15.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
15.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.5. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
15.7. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
15.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de
competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
16.
O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula-se ao edital e anexos
do Pregão Eletrônico nº 026/2021, constante do Processo Administrativo nº 303/2021, bem como à proposta do
CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Valença, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes da parte, CONTRATANTE
e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Valença - BA, em [data].

MUNICÍPIO DE VALENÇA
JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
Prefeito
JOANA GUIMARÃES BAPTISTA
Secretária de Promoção Social
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ANEXO VIII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 303/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos _____ dias do mês de ________ de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
interno, inscrito no CNPJ sob o nº ____________________________, com sede administrativa na Rua
.______________________, CEP ____________, por seu Prefeito _______________________, [nacionalidade, estado
civil], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF
(MF) nº ________________, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011; e através da
SECRETARIA MUNICIPAL ________________, órgão gerenciador da Ata, com sede na [endereço completo], por seu
responsável, o Sra. JOANA GUIMARÃES BAPTISTA – Secretária de Promoção Social, portador da Cédula de
Identidade nº ________________ e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a representação legal que lhe
outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social] aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as
demais normas legais correlatas, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº
026/2021, conforme Ata publicada em ___/___/_____ e homologada em ___/___/_____, resolve REGISTRAR OS
PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência,
que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa _______________,
inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na ________, CEP:_____no Município de ______, neste ato representada
pelo(a) Sr(ª). _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº ____ e CPF nº _______, cuja proposta foi classificada no
certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para seleção de propostas para contratação da aquisição de rouparia e
enxovais para atender a necessidades da Prefeitura Municipal de Valença, inclusive em razão da Lei Municipal nº
2.582, de 04/09/2019, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM
...
....
...
...

DESCRIÇÃO

FORMA

MARCA

QUANT

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal da Promoção Social.
2.1. São participantes os seguintes órgãos:
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2.1.1.Secretaria Municipal da Administração;
2.1.2.Secretaria Municipal de Educação;
2.1.3.Secretaria Municipal de Saúde;
2.1.4.Secretaria Municipal da Promoção Social;
2.1.5.Secretaria Municipal da Juventude
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 697, de
07/02/2011, e na Lei nº 8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de
penalidade;
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4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de
classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da
alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da
superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha
apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente
justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido
porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a
análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante
dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços,
estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor
prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de
Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município,
4.10.É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
4.11.Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
4.12.Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos
órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
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5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa em processo administrativo específico, quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº
10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos
órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações com valor até
R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis como cartacontrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos
anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais
como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual,
dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificaçãosegundo a ordem da última proposta
apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante (a)
instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra, conforme disposto no
artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (três)
dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela
Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade fiscal da
Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições
de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, observado a vigência do crédito
orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de atendimento do interesse público pela não interrupção
do serviço de fornecimento do medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções “DA
OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
12.1. 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, vícios redibitórios, ou
emprego de material 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 8.666/93.
12.2. 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.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
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14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a
proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06,
e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Valença, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Local, data
MUNICÍPIO DE VALENÇA
JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
Prefeito
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
NOME DA SECRETÁRIA
Órgão gerenciador
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
NOME:

CPF:

NOME:

CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ANEXO IX
A
Prefeitura Municipal de Valença
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o fornecimento do
objeto de que trata a licitação em epígrafe, conforme especificação constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:
a)  prazo de validade da proposta:
_________(___________) dias;
b)  prazo para fornecimento: _______________(___________) dias;.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da planilha de
quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________ (
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a)  Razão Social: ______________________________________;
b)  CNPJ nº:
______________________________________;
c)  Endereço Completo: ______________________________________;
d)  Fone: _________________________________________________;
e)  E-mail: _________________________________________________;
f)  Conta Bancária/Agência/Banco: _____________________________.

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. Apenas para a proposta final, já que a proposta inicial não pode
conter identificação do licitante.
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MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
CONTATO:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:

UF:
FONE:

E-MAIL:
INSC. ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:

DADOS BANCÁRIOS: BANCO:
AGÊNCIA:
C/C:
OBJETO: Seleção de propostas para contratação da contratação da aquisição de rouparia e enxovais para atender a necessidades
da Prefeitura Municipal de Valença, inclusive em razão da Lei Municipal nº 2.582, de 04/09/2019, conforme especificações
constantes neste Edital e Anexos.
PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
VALOR
VALOR
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
FORMA
QUANTIDADE
MARCA
UNITÁRIO3 TOTAL4

...

[O Licitante deve preencher a
Proposta conforme discriminação,
unidade e quantidade para o item
que ofertar preço, de acordo com o
Termo de Referência – Anexo I] O
erro na discriminação ensejará a
desclassificação.
VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL (POR EXTENSO):
VALOR TOTAL DA PROPOSTA5:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, sendo de nossa
exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado
correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei
nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2021.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
____________________, _____/____/____
________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO
LOCAL
DATA
REPRESENTANTE
Observações:A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do
contrato.


Para fins de julgamento da proposta e posterior registro de preço, serão consideradas até duas casas decimais.
O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.
5 O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta. 
3
4
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021

I. REGÊNCIA LEGAL
Lei federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014,
Decreto Federal nº 10024/2019, Decreto Federal nº 7.507/2012, Decreto Federal nº 8.077, de 14/08/2013, Decreto Municipal nº
206, de 03/04/2009 (Pregão), Decreto Municipal nº 3.509, de 08/04/2020 (Eletrônico), Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011
(Sistema de Registro de Preços), e alterações pertinentes.
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito, Estradas e Rodagens/Departamento de Trânsito
III. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
Pregão Eletrônico nº 027/2021
304/2021
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VI. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Menor Preço
տ Sim ցNão
VII. NÚMERO DA LICITAÇÃO [LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL]
Nº 871697
VIII. TIPO DE LICITAÇÃO
IX. REGIME DE EXECUÇÃO
Menor Preço
Indireta, Empreitada por preço global
X. RESERVA DE QUOTA ME/EPP
XI. EXCLUSIVA ME/EPP
տ Sim ցNão
տ SIM ց NÃO
XII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço
XIII. OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação a contratação da prestação de serviços de sinalização horizontal com tinta
termoplástica extrudada (fornecimento e implantação) para a Prefeitura do Município de Valença/BA, através do sistema
de registro de preços, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.
XIV. DATA LIMITE PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS
Data: 24/05/2021, Horário: 10h30min
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
XV. LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
XVI. INÍCIO DA DISPUTA
Data: 24/05/2021, Horário: 10h:30min
Data: 24/05/2021, Horário: 11:00h
XV. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a
formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
XVII. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
XVIII. VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses
12 (doze) meses, prorrogáveis conforme disposto no Art. 57 da Lei nº 8.666/93
XIX - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta Licitação serão prestados pelo
Pregoeiro, diariamente, das 08h00min às 14h00min, no Departamento de Compras, Licitação e Gestão de Contratos,
vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda, situado à Travessa General Labatut, s/nº - Centro –Valença – Bahia, pelo
Telefone: (075) 3641-8319 ou por e-mail licitacao@valenca.ba.gov.br
AUTORIDADE COMPETENTE: Reginaldo Evangelista Reis das Neves – Secretário de Transporte, Trânsito, Estradas e Rodagens
PREGOEIRO RESPONSÁVEL: MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
ATO DE DESIGNAÇÃO: Portaria nº 028/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
EDITAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
O Município de Valença, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, através do Pregoeiro, designado
pela Portaria nº 002/2021 de 04/01/2021publicada no Diário Oficial do Município, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local indicados neste Edital, fará realizar licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço, com julgamento pelo menor preço global, para seleção de propostas para
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização horizontal com tinta
termoplástica extrudada (fornecimento e implantação) para a Prefeitura do Município de Valença/BA, através do
sistema de registro de preços, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 24/05/2021
HORÁRIO: 11:00h
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br

SEÇÃO I - DO OBJETO
1.A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
sinalização horizontal com tinta termoplástica extrudada (fornecimento e implantação) para a Prefeitura do
Município de Valença/BA, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I.

1.2. A licitação será realizada em único item.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.1. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco
do Brasil e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este
último.
1.2. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal nº 10024/2019, Decreto Federal nº
7.507/2012, Decreto Federal nº 8.077, de 14/08/2013, Decreto Municipal nº 2.565, de 01/02/2021 (Pregão), Decreto
Municipal nº 3.509, 08/04/2020 (Pregão Eletrônico), Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011 (Sistema de Registro de
Preços) e alterações pertinentes.

SEÇÃO II - DO REGISTRO DE PREÇOS
2.As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da
minuta de Ata de Registro de Preços.
SEÇÃO III - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
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3.O órgão gerenciador será a Secretaria de Transporte, Trânsito, Estradas e Rodagens.
3.1.São participantes do Registro de Preços os seguintes órgãos:
3.1.1.Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito, Estradas e Rodagens;
3.2.A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no
Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011, e na Lei nº 8.666/93.
3.2.1.Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro
de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
3.2.2.Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.2.3.As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.2.4.As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.2.5.Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de

Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
4.1.Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema

eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
4.2.A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções

previstas neste edital.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3.
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4.4.Não poderão participar deste Pregão:
4.4.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
4.4.2. Excepciona-se o disposto acima, nos casos em que tais sociedades apresentem autorização específica dos

sócios para contratar com a Administração objeto diverso do previsto no contrato social ou estatuto;
4.4.3. A autorização assemblear deverá observar as regras de convocação e de quórum para instauração e
deliberação previstas em lei para cada tipo de sociedade.
4.4.4. Para fins de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da assembleia ou o documento equivalente.
4.4.5. Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal, previstos na Lei
Complementar nº 101/00;
4.4.6. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
4.4.7. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº
8.666/93);
4.4.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98;
4.4.9. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
4.4.10. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;
4.4.11. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da Constituição);
4.4.12. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).
4.4.13. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
4.5. Não será admitida a participação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, conforme
Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário.
4.6. Não será admitida a participação de instituições sem fins lucrativos, conforme Acórdão nº 2847/2019-TCUPlenário.
4.7. Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor ou agente
político da Administração Municipal (TCU - Acórdão 1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin
Zymler, 24.4.2013).
4.8.Só participarão da reabertura da sessão pública, os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo

próprio disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a ausência
de manifestação neste momento.
4.9.O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a exclusão do licitante.

Como condição para participação no Pregão, a licitante informará no sistema eletrônico qual sua
natureza/porte. Devera expressamente indicar que é beneficiária do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, quando pretender se valer de sua condição.

4.10.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em
lei e neste Edital.

4.11.

No presente caso, basta a previsibilidade do prejuízo, não se exigindo certeza sobre a sua real dimensão, até
porque esta somente seria passível de apuração ao final da execução do contrato, ou seja, quando o dano já estivesse

4.12.
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consumado e pudesse ser avaliado em toda a sua extensão, o que, evidentemente, não teria sentido nenhum em
termos de proteção ao erário e ao interesse público.
SEÇÃO V – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
5. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o disposto

na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
5.1.O enquadramento como microempresa – ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do

Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
5.2.No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em

conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/06, a
sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.
5.3.O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o

mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.
5.4.A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da

ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.
5.5.Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não

possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do
sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei
Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204/07).
5.6.Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada o Pregoeiro até a data e

horário marcados para abertura da sessão.
5.7.A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado na

Lei Complementar nº 123/06.
5.8.A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o

encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
SEÇÃO VI – DA HABILITAÇÃO
Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação.

6.

6.1.Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a Habilitação Jurídica, Qualificação

econômico-financeira, Regularidade fiscal e trabalhista, Qualificação técnica e Documentação complementar.
6.2.Documentos relativos à habilitação jurídica:
6.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
6.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades

empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
ϱ
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6.2.3. Decreto de autorização, no caso 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.
6.2.4. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
6.3.Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
6.4.Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da

sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual;
6.4.1. Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da

homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
6.5.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:

6.5.1.

a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante.
As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para satisfação da
exigência do item 6.5. do Edital, deverão juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de
Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta
Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo (balanço e demonstrações)
apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser xd confirmado no site da Receita Federal sobre o número de
autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial.
ϲ

6.5.2.
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O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

6.5.3.

A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que
deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

6.5.4.

SG = _________________ATIVO TOTAL __________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
6.5.5.

As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.

Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos.
A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices acima referidos
deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação, como dado objetivo de qualificação
econômico-financeira.

6.5.6.
6.5.7.

Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

6.5.8.

Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente desobrigadas da apresentação
de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse sentido e apresentar a documentação contábil que lhe
for pertinente na forma da lei, devidamente assinada por contador responsável.

6.5.9.

6.6.Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
6.6.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
6.6.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.6.3. Prova de regularidade perante:
6.6.4. A Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda
Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais, de
acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014;
6.6.5. As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.
6.6.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de apresentação
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
6.6.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa de débitos trabalhistas.
Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista da matriz e da filial.

6.6.8.

As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas
dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo
estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.

6.6.9.

ϳ
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6.6.10. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
6.6.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art.
43, §1º, da LC nº 123/06);
6.6.12. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação,
aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
6.6.13. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação,

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
6.7.Documentos relativos à Qualificação Técnica:
6.7.1. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e

prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 01(um) ou mais atestados, fornecido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado.
6.7.1.1. O Pregoeiro, visando a certificação da fidedignidade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado, poderá
realizar diligências, solicitando Cópias de Contratos e Notas Fiscais, referente ao fornecimento declarado no Atestado.
Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar, conforme
item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017:
6.8.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão
o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
6.8.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;
6.8.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;
6.8.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
6.8.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o
contrato; e
6.8.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de
presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da
sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
6.8.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
6.8.

6.9.O licitante que for isento da apresentação da apresentação das licenças ou certificados deverá fazer prova da

circunstância.
6.10.

O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
ϴ
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6.10.1. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências

deste Edital;
6.10.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
6.10.3. que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;
6.10.4. que a proposta foi elaborada de forma independente;
6.10.5. o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06.
A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá
comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.

6.11.

6.12.

Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e
trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.

6.13.

6.14. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
6.14.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados

em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
6.14.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
6.14.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos
somente em nome da matriz;
6.14.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado
da Prefeitura Municipal de Valença, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, designado para a Comissão
Permanente de Licitações, Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio.
6.15.

Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.

6.15.1. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação,
aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
6.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
6.17. 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.
6.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova
verificação, pelo sistema, 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.
6.19. 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.
6.20. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns)
de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

ϵ


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
11 de Maio de 2021
162 - Ano - Nº 5663

Valença
35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$




(67$'2'$%$+,$–%5$6,/



SEÇÃO VII – DO CREDENCIAMENTO
7. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
7.1.O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível,

obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento
e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
7.2.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua

capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
7.3.O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura de
Valença responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
7.4.A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada

por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de
Valença.
7.5.A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato

bloqueio de acesso.
SEÇÃO VIII – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
8. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o
ato convocatório do pregão.
8.1.Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação
8.2.Acolhida a impugnação será definida e publicada nova data para realização do certame.
8.3.Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados o Pregoeiro até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço indicado no edital.
8.4.O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos
8.5.As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
8.6.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos
autos do processo de licitação.
8.7.As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas e vincularão os participantes e a administração.

SEÇÃO IX– DA PROPOSTA
9. O licitante deverá encaminhar exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos da

habilitação exigidos no edital, a 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.
9.1.O licitante poderá inserir as informações diretamente no sistema ou anexar sua proposta, desde que a proposta de

preços nas ambas as formas, esteja de forma detalhada, similares à especificação do Termo de Referência
ϭϬ
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descrevendo o serviço ofertado, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicável, bem
como os valores unitários e totais dos itens e o total da proposta.
9.2.A proposta que tiver as informações exigidas no item 8.1. lançadas diretamente no Sistema não será desclassificada

por haver deixado de anexar arquivo no Sistema Licitações-e, porém, a ausência das informações exigidas, conduzirá a
este desiderato.
9.3.Caso opte por anexar arquivo da Proposta, este não poderá conter qualquer identificação do licitante, sob pena de
desclassificação.
9.4.No caso de divergência entre a especificação constante no site do Banco do Brasil e o Edital, prevalecerá a
especificação constante no Edital.
9.5.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
9.6.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados
mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
9.7.A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
9.8.Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante,
a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços
demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do
quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da
IN SEGES/MPDG n.5/2017.
9.9.A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação
incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
9.9.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;
9.9.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá
glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
(ACÓRDÃO TCU 3037/2009 – PLENÁRIO, 1696/2010 – 2ª Câmara, 1442/2010 – 2ª Câmara, 387/2010 – 2ª Câmara,
2662/2013 – Plenário)
9.9.3. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação
adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o
licitante ou contratada apresentar o Pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos
9.9.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
9.9.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os
serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
9.9.6. 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.
9.9.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
9.9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos.
9.9.9. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.
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9.9.10. 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
9.9.11. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta.
9.9.12. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema.
9.9.13. Não será estabelecida, nessa 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.
9.9.14. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
Cabe 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 qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

9.9.15.

SEÇÃO X – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e
local indicados neste Edital (www.licitacoes-e.com.br)
10.1. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em
campo próprio do sistema eletrônico, durante
10.2.No pregão eletrônico, desde a sessão inicial de lances até o resultado final do certame, o Pregoeiro deverá
sempre avisar previamente, via sistema (chat), a suspensão temporária dos trabalhos, bem como a data e o
horário previstos de reabertura da sessão para o seu prosseguimento, em observância aos princípios da
publicidade e da razoabilidade. Acórdão 2842/2016-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS
10.3.É irregular a prática de atos da sessão pública do pregão eletrônico fora do horário de expediente, por
ofender o princípio da razoabilidade (art. 5º do Decreto 5.450/2005 e art. 2º da Lei 9.784/1999). Acórdão 592/2017Plenário | Relator: ANA ARRAES
SEÇÃO XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11. A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não assinar o

contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
11.1.2. 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.
11.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
11.1.4. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate da

Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na
sessão de lances;
11.1.5. O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance
apresentado pelo licitante subsequente;
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11.1.6. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos

termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS”;
11.1.7. Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou
equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”;
11.1.8. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos
termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
11.1.9. A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
11.1.10. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no Sistema Eletrônico,

sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
SEÇÃO XII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.
Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
12.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

12.2.A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
12.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito
na fase de aceitação.
12.4.O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas
participarão da fase de lance.
12.5.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
SEÇÃO XIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES (MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO)
13.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
13.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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13.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
13.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
13.5. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da
etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
13.6. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso
nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
13.7.Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
13.8.Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado pelo valor global do item.
13.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de desclassificação da proposta. (Instrução
Normativa SLTI/MP nº 03/2013);
13.10. 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$ 0,01, sob pena de
desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013)
13.11. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o Pregoeiro poderá fixar valor
mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser admitido como variação entre um
lance e outro.
13.12. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
13.13. 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.
13.14. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
13.15. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do ofertante.
13.16. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteração.
13.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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13.18. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual
diligência.
13.19. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado
prosseguimento à sessão pública.
SEÇÃO XIV – DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
14.Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível
aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
14.1.No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será
suspensa automaticamente e terá reinício somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação expressa do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação.
14.2.A Sessão Eletrônica poderá ser suspensa, após a comunicação expressa aos participantes no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
SEÇÃO XV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
15.Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de um possível
empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
15.1.A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o término
dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05
(cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);
15.2.A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital,
terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
15.3.Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as
ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de
ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
15.4.Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta ou lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº
123/06).
15.5.O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista na Seção “DA
NEGOCIAÇÃO”.
15.6.Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. No caso
de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se
encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar
melhor oferta.
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15.7.Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§
1º do art. 45 da LC nº 123/06).
15.8.O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
SEÇÃO XVI – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
16. 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.
16.1.Havendo eventual empate entre propostas ou lances após realizado o procedimento previsto na Seção “DO
DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS.
16.2.Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por
sorteio, pelo sistema eletrônico, vedado qualquer outro processo.
SEÇÃO XVII - DA NEGOCIAÇÃO
17.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
17.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro 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
17.2. No pregão, qualquer modificação na proposta tendente a alterar o teor das ofertas deve ocorrer na etapa de
negociação, a qual deve ser realizada entre o Pregoeiro e o licitante por meio do sistema eletrônico (art. 24, §§ 8º e 9º,
do Decreto 5.450/2005), tendo como finalidade a obtenção de preços melhores dos que os cotados na fase competitiva
e, consequentemente, a proposta mais vantajosa para a Administração. Acórdão 834/2015-Plenário | Relator: BRUNO
DANTAS
17.3. É facultado o Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.
17.4.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta

SEÇÃO XVIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
18. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que 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.
18.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
18.2. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar
da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
18.2.1. 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.
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18.2.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor;
18.2.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
18.3. 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.
18.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
18.4. 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).
18.4.1. 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.
18.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
18.6. 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.
18.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
18.3. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro 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, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019 e
Decreto Municipal nº 3.509, de 08/04/2020 (Pregão Eletrônico).
18.4. O critério de julgamento será o de Menor Preço Global.
18.5. No Sistema Licitações-e do Banco do Brasil, a licitação do menor preço por item é denominada por lote.
18.6. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o
disposto neste Edital.
18.1.1.Contenha vícios ou ilegalidades;
18.1.2.Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
18.1.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), percentual de
desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
18.1.4. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a
contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
18.1.5. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 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.
18.1.6. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de
caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
18.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e
Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.
18.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema,
no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance
vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.
18.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não
caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.
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18.5. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
18.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a
exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
18.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o
mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo
possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.
18.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
18.9. 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, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
18.10. É facultado o Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.
18.11. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
18.12. É facultado o Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo
18.13. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado.
18.14. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.
18.15. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação
de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias
envolvidas na contratação;
18.16. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificaçmo da proposta. A planilha
poderáғ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.
18.17. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas;
18.18. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicaçmo de recolhimento de
impostos e contribuiç}es na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
18.19. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
18.20. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Valença para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para
emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica qualificada.
18.21. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
18.22. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
18.23. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado
o disposto neste Edital
18.24. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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SEÇÃO XIX – DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
19.Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e
compatibilidade do preço, o Pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, 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:
a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c.
Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos
pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
19.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d”
acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
19.2.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr.
Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, 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).
a. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado.
b. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou
equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar
nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas,
empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido
como condição para esse benefício.
c. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a
aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
d. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos
encaminhados em conjunto com a apresentação da proposta, por meio do sistema.
19.3. O LICITANTE DEVE ATENTAR PARA O LOCAL PRÓPRIO EXISTENTE NO SISTEMA PARA INSERÇÃO
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA QUE OS MESMOS NÃO SEJAM ANEXADOS NO MESMO LOCAL
DA PROPOSTA, CASO CONTRÁRIO, A PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA POR IDENTIFICAÇÃO.
19.4. A verificação pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024,
de 2019.
19.5. 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 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
19.6. 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.
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19.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
19.8. 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.
19.9. 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.
19.10. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista na Seção “DA
REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
19.11. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro
poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos ou de outras propostas,
escoimados das causas referidas no ato de inabilitação ou de desclassificação.
SEÇÃO XX – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
20.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
20.1. 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.
20.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor;
20.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
20.4. 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.
20.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
20.6. 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).
20.7. 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.
20.8. 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.
20.9. 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.
20.10. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
SEÇÃO XXI - DA VISTORIA
21.Não se exigirá que o licitante realize vistoria, entretanto, poderá a Secretaria de Administração realizar vistoria nas
instalações que serão utilizados pelo Licitante para a execução dos serviços objeto desta Licitação.
SEÇÃO XXII - DOS RECURSOS
22.Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
22.1. No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão
somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão. Acórdão 602/2018-Plenário | Relator: VITAL DO
RÊGO
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22.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar o
Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis
no órgão dos documentos de habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer
outro documento dos autos.
22.3. Havendo quem se manifeste, caberá o Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
22.4. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
22.5. No juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a presença dos
pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014Plenário, item 9.5.1.
22.6.A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste
Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
22.7. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões,
pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
22.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
22.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
SEÇÃO XXIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
23.
objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados
.
23.1. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.
SEÇÃO XXIV - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
24
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do
licitante mais bem classificado.
24.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao
licitante melhor classificado.
24.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes
serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
24.3 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será
utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas
nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213 e do Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011.
24.4 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
24.5 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de
Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso
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de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar
da data de seu recebimento.
24.6 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde
que devidamente aceito.
24.7 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
24.7.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços
com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
SEÇÃO XXV – DA CONTRATAÇÃO
25.Para a contratação, em caso de negociação, o participante vencedor deverá encaminhar no prazo máximo de até 01
(um) dia útil após o encerramento da sessão, nova proposta de preço com os valores readequados ao que foi ofertado
no lance verbal.
25.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, a contar da data do recebimento da convocação, sob pena de decair do direito à contratação, salvo motivo
justificado e devidamente aceito pela Administração, podendo solicitar a prorrogação do prazo, uma única vez, e por
igual período, conforme estatui o parágrafo primeiro do art. 64 da Lei n° 8.666/93.
25.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de
habilitação, inclusive será confirmada a situação de regularidade para com a Fazenda Estadual, a Fazenda Municipal, o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Federal e Certidão Negativa de Inadimplência Trabalhista
(CNDT).
25.3. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, ou recusarse a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
25.4. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar nº. 123/2006, que se sagrarem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
25.5. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art. 81, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de
pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
25.6. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresas de pequeno porte, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
25.7. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
25.7.1. sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou
25.7.2. procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
25.7.3. O contrato a ser firmado obedecerá à Minuta constante no Anexo IX deste Edital.
25.8. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato originário.
25.9. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas no certame licitatório, sem que haja
convocação por parte desta Administração para assinatura do Contrato, fica o licitante liberado dos compromissos
assumidos.
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SEÇÃO XXVI – DO REAJUSTE
26.Os preços contratados não sofrerão reajuste, em atendimento as determinações da Lei Federal nº 9.069 de
29/06/95 e Lei Federal nº 10.192 de 14/02/01.
26.1. Será admitido reajuste nos contratos firmados com prazo superior a 12 (doze) meses, considerando, neste
caso, inclusive as prorrogações, na forma definida pela legislação própria.
26.2. Os preços contratados poderão ser reajustados a partir do 13º (décimo terceiro) mês, a contar da data de
assinatura do presente Contrato, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E do IBGE, ou
índice que vier a ser determinado pela legislação à época em vigor, prevalecendo o índice mais favorável à Contratante.
SEÇÃO XXVII – DA GARANTIA DO CONTRATO
27.No prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, sempre que
ultrapassar o valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis) e tratar-se da execução de evento de grande porte, o
licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em
conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93.
A licitante que vier a ser contratada poderá optar por permitir que lhe seja retido de cada montante a pagar, o
percentual de 5% (cinco por cento) para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos
pelo Contratado, retenção esta que será paga ao Contratado quando do último pagamento devido, deduzida, se for o
caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.

28.1.

28.2.O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor do contrato.
28.3.A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais
e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93.
28.4.A não prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o contratado às penalidades legalmente
estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do contrato.
28.5.Em caso de atraso ou descumprimento das obrigações de prestar garantia e firmar o respectivo contrato, perdera
a licitante vencedora do certame o direito ao contrato, podendo ser convocados os licitantes remanescentes,
observando a ordem de classificação das propostas de preços.
28.6.A recusa de prestar a garantia à execução ou de assinar o contrato implicará a suspensão do seu direito de
participação de licitações na Prefeitura Municipal de Valença pelo prazo de dois anos.
28.7.A garantia à execução poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no parágrafo primeiro do
artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93.
28.8.Caso a licitante vencedora do certame opte por formalizá-la em espécie, mediante Documentação de Arrecadação
Municipal, emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda, para conta específica de Cauções.
28.9.O Seguro Garantia ou Fiança Bancária, deverá conter, para fins do dispositivo no art. 56, no mínimo os seguintes
requisitos:
a. Compromisso de pagar a Prefeitura Municipal de Valença, mediante simples notificação por escrito, o valor da
multa imposta à contratada em razão da aplicação de penalidades previstas no Edital, no contrato ou na legislação
vigente, até o limite da importância prevista no Termo de Garantia.
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b. Manutenção da obrigação independentemente de qualquer alteração das condições contratadas, renunciando,
expressamente, a qualquer condição que importe sua desobrigação enquanto durar o compromisso.
c. Compromisso de efetuar o pagamento da importância referida no 24.2. no prazo de 05 (cinco) dias a contar do
primeiro dia útil seguinte ao recebimento da notificação do Prefeitura Municipal de Valença.
d. Compromisso de renovar a garantia ou fiança bancária, se for o caso, devendo permanecer vigente até 30 (trinta)
dias após o recebimento definitivo dos serviços pelo Município-BA.
28.10. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para a

satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou culposa da contratada.
28.Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia será liberada ou restituída à contratada após a execução do
contrato.
SEÇÃO XXVIII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
29.O contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57
da Lei nº 8.666/93.
SEÇÃO XXIX – DO PREÇO
30.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
29.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E do IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
29.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
29.3.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo.
29.3.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
29.4.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
29.5.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
29.6.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
29.7.O reajuste será realizado por apostilamento.
SEÇÃO XXX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
30. O contratado obriga-se a:
30.1. Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
30.2 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo
de Referência e em sua proposta;
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30.3 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao
objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
30.4 Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do objeto deste contrato durante toda sua vigência, em
conformidade com as disposições do Edital, inclusive seus anexos e termos da proposta de preços, nos termos da
legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los.
30.5 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obriga a atender
prontamente, bem como dar ciência à mesma, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execução do fornecimento e da garantia.
30.6 Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos quantitativos contratados,
sempre nas mesmas condições estipuladas neste Contrato.
30.7 Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
alegação de ausência de fiscalização da Contratante em seu acompanhamento.
30.8 Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias para
reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou
trabalhistas que possam surgir em decorrência do evento danoso;
30.9 Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, independentemente da fiscalização
exercida pelo Contratante;
30.10 Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer
outros que venham incidir sobre o seu pessoal, necessário à execução do objeto a ser fornecido.
30.11 Cumprir todas as normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos serviços;
30.12 Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo Contratante;
30.13 Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços;
30.14 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;
30.15 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;
30.16 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
30.17 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante;
30.18 Comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, mediante exigência: 1) prova de regularidade relativa à
Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4)
Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c"
do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
30.19 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à Contratante;
30.20 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dos serviços.
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30.21 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições
adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
30.22 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do
empreendimento.
30.23 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
30.24 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
30.25 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
30.26 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.
30.27 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
30.28 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
30.29 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
30.30 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015,
17/02/2014.
30.31 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
30.32 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
30.33 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante;
30.34 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
30.35 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
30.35.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e
atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
30.35.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e
congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
30.36 Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da subcontratação prevista no
artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.
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30.36.1 Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou
entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.
30.36.2 Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade
da subcontratação.
30.37 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
30.38 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;
30.39 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão
para a execução do serviço;
30.40 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
30.41 Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de
toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;
30.42 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do
serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
30.43 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
30.44 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste
sentido, a fim de evitar desvio de função;
30.45 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na
execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
30.46 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
30.47 Providenciar, quando for o caso, as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;
30.48 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
30.49 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vício.
30.50 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da
Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
30.51 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais
documentos anexos.
30.52 Realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos necessários a execução dos serviços, de
acordo com as recomendações do fabricante, incluindo os serviços de funilaria e lubrificação, bem como a substituição
das peças desgastadas, quando for o caso.
30.53 Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar a cada fatura, comprovação de
regularidade fiscal.
SEÇÃO XXXI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
31.

O Contratante obriga-se a:
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31.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
31.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
31.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por
ela propostas sejam as mais adequadas;
31.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste
Termo de Referência;
31.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber;
31.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
31.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;
31.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
31.6.3 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade
responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
31.7 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
31.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
31.9 Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento
das obrigações pela Contratada;
31.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações
expedidas;
31.11 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
SEÇÃO XXXII - DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO
32.O início da execução dos serviços, ocorrerá após prévia solicitação das Secretarias, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, após Ordem de Serviço.
32.1. Os materiais/serviços deverão ser entregues/prestados em absoluta conformidade com as exigências e
condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, mediante acompanhamento do responsável
designando pelo Município de Valença-BA.
32.2. Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. A fiscalização
será exercida no interesse exclusivo da Contratante, que deverá exigir da Contratada a comprovação da manutenção
das condições de habilitação, como requisito para o recebimento do pagamento pelo fornecimento do material.
32.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
SEÇÃO XXXIII - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
33.O início da execução dos serviços se dará após a entrega da nota de empenho, bem como da Ordem de Serviços à
contratada;
33.1. O prazo para execução dos serviços objeto da licitação, é de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da
nota de empenho e da Ordem de Serviços que será emitida via e-mail, com numeração específica para registro do envio e
acompanhamento de prazo de entrega.
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Os serviços licitados deverão ser executados em conformidade com o Temo de Referencia e Autorização do
Serviços.
33.3. Os serviços recusados pelo contratante deverá(ão) ser substituido(s), automaticamente no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da data da notificação, correndo por conta do fornecedor as despesas a substituição dos
veículos recusados.
33.4. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, serviços que estejam em desacordo ou conflitante com
quaisquer especificações prescritas no Termo de Referência;
33.5. O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 3 (três) membros (servidores)
devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93.
33.6. Todos os serviços deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho/Autorização de Serviço, que
poderá ser acompanhada da Relação dos serviços ou de outro documento emitido pela SECRETARIA
RESPONSÁVEL;
33.7. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda:
a. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com a especificação, bem
como se a Nota Fiscal(NF)/Fatura encontra lavrada sem incorreções;
b. A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por uma vez e por
igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os serviços executados e a NF/Fatura estão em
consonância com o Edital e com seus anexos.
c. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e consequente aceitação.
33.8. Após o recebimento provisório a Secretaria Solicitante atestará a Nota Fiscal se constatado que os serviços
atendem ao edital;
33.9. Caso os serviços se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 48(quarenta e oito) horas contados da notificação;
33.10. Neste caso, o recebimento do(s) serviço(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua substituição será
considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a
CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias;
33.11. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços
prestados, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.
33.12. A CONTRATANTE recusará os serviços nas seguintes hipóteses quando:
a) houver qualquer situação em desacordo entre os serviços executados e o Edital do Pregão e de seus Anexos
ou a Nota de Empenho;
b) a Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidades em desacordo com o discriminado no
Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;
c) a Nota Fiscal deixar de conter os nomes dos serviços, em conformidade com o Termo de Referência;
d) Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a Secretaria
Solicitante, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro
processo Licitatório.
33.2.

SEÇÃO XXXIV – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
34.O contratado é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato.
34.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
SEÇÃO XXXV - DO PAGAMENTO
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35.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura, através
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
35.1. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a
cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no
edital e indenização pelos danos decorrentes.
35.2. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de cumprimento dos
requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
35.3. Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
35.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
35.5. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações
devidas pelo contratado.
35.6. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo
em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
35.7. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
35.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o
valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
SEÇÃO XXXVI - DAS SANÇÕES
36.O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:

a. Advertência por escrito;
b. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será
caracterizada a inexecução total do contrato;
c. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
36.1. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
a. Advertência por escrito;
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b. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite
de 10% (dez por cento).
c. Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do
Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa
prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.

36.2.

As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que:
a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
d. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.

36.3.

35.4. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

SEÇÃO XXXVII - DA RESCISÃO DO CONTRATO
36.Constituem motivo para rescisão do contrato:
36.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
36.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
36.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do

fornecimento, nos prazos estipulados;
36.4. O atraso injustificado no início da execução do serviço;
36.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
36.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;
36.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e autorização
expressa no Edital ou contrato;
36.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;
36.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
36.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
36.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
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36.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do

contrato;
36.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
36.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato
além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
36.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
36.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da execução
dos serviços, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;
36.17. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos
contratuais;
36.18. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato;
36.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
36.20. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo
que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências
acauteladoras.
SEÇÃO XXXVII - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
37.A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
37.1. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
SEÇÃO XXXVIII – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
38.A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício
insanável.
38.1. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
38.2. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
38.3. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que
diretamente dependam, ou seja, consequência do ato anulado.
38.4. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela se estende.
38.5. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
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38.6. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe
seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
38.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.
SEÇÃO XXXIX - DO FORO
39.O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Valença, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
SEÇÃO XL - DISPOSIÇÕES FINAIS
40.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
40.1. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
40.2. É facultada o Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando prazo para resposta dos
licitantes quando lhes for solicitada qualquer informação ou documento, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da Sessão Pública.
40.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento.
40.4. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Valença.
SEÇÃO XLI - DOS ANEXOS
41.Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
d.
Termo de Referência – Anexo I;
e.
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo II;
f.
Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06) – Anexo III;
g.
Modelo de Procuração /Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento-Anexo IV;
h.
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação – Anexo V;
i.
Modelo de Declaração de Plena Ciência e Concordância às condições editalícias – Anexo VI;
j.
Modelo de Declaração de Inexistência de Menor – Anexo VII;
k.
Minuta do Contrato - Anexo VIII;
l.
Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo IX;
m. Modelo de Proposta de Preços – Anexo X.
n.
Modelo de Planilha de Proposta de Preços – Anexo Xi
Valença - BA, 11 de maio de 2021.

MÁRCIO HERBET ROCHA PINHEIRO
Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2021
ANEXO I

1. OBJETO
1.1. Contratação da prestação de serviços de sinalização horizontal com tinta termoplástica extrudada
(fornecimento e implantação) para a Prefeitura do Município de Valença/BA, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

ITEM
1.0

1.1.

1.2.

DESCRIÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE
VIAS
TERMOPLÁSTICO
PRÉFORMADO PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL
COM
ESPESSURA DE 2 MM FORNECIMENTO
E
IMPLANTAÇÃO
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL
COM TINTA RETROREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA
COM MICROESFERAS DE
VIDRO

UNIDADE

QUANT.

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

M²

1.000,00

R$ 67,26

R$ 67.260,00

M²

3.158,00

R$ 17,01

R$ 53.717,58

R$ 120.977,58
1.2.O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.
1.3.Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados na tabela acima.
1.4.A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global.
1.5.
O prazo de vigência do contrato é aquele previsto no instrumento contratual, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

2. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
2.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser contratado mediante
licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
2.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é
vedada.
2.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração,
vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
3. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
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3.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações
do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das
08 horas às 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 75 3641-8315.
3.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil
anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
3.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da
vistoria.
3.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou
outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa
tenha condições de bem elaborar sua proposta.
3.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a
licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
3.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação.

4. JUSTIFICATIVAS
4.1. A sinalização horizontal nas ruas do centro da Cidade estão em estado precário e necessitando serem marcadas
ou remarcadas.
4.2. A sinalização horizontal é um serviço comum de engenharia e é representada por linhas demarcadoras das
faixas de tráfego, linhas de proibição de ultrapassagem, linhas de dispositivos de canalização, delimitação das faixas de
aceleração e desaceleração, linhas de borda da pista, passagens de pedestres e paradas de ônibus, setas, números,
símbolos e legendas pintados ou apostos sobre o pavimento, entre outras marcações horizontais na via.

5. DO CUSTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS
5.1. O custo total para a execução dos serviços com BDI incluso (20,09%), segundo orçamento estimado da Prefeitura
Municipal de Valença é de R$ 120.977,28, conforme especificado de forma unitária em planilha orçamentária, a seguir:
VALOR
ITEM
UNIDADE
QUANT.
VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO
UNIT.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE
1.0
VIAS
TERMOPLÁSTICO
PRÉFORMADO PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL
COM
1.1.
M²
1.000,00
R$ 67,26
R$ 67.260,00
ESPESSURA DE 3 MM FORNECIMENTO
E
IMPLANTAÇÃO
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL
COM TINTA RETROREFLETIVA
1.2.
M²
3.158,00
R$ 17,01
R$ 53.717,58
A BASE DE RESINA ACRÍLICA
COM MICROESFERAS DE
VIDRO
R$ 120.977,58
ϯϱ
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5.2. Os preços acima descritos foram obtidos através do Banco de Preços (www.bancodeprecos.com.br).
5.3. Todas as propostas deverão ter como parâmetro o valor acima descrito.
5.4. As quantidades constantes da planilha integrante deste Edital são estimadas para a execução da manutenção dos
subtrechos.
5.5. A Prefeitura municipal se reserva o direito de exigir modificações (readequações de quantitativos sem reflexo
financeiro) que poderão acarretar redução ou acréscimo de quantidades de serviços, sem alteração do valor contratual,
não cabendo ao contratado o direito a qualquer reclamação ou indenização. Ver Quadro de Quantidades de Serviços e
Orçamento, em anexo.

6. LOCALIZAÇÃO:
6.1.
Os serviços e obras serão realizados em vias do município de Valença, na Praça da República, Avenida ACM,
Praça Comendador Madureira, Imediações do MEGA CHIC e outras vias.

7. VISITA TÉCNICA:
7.1. A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e localização dos serviços,
suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos e a Prefeitura Municipal se desobriga de fornecer
água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à CONTRATADA.
7.2. A Licitante deverá apresentar documento afirmando que conhece as condições para a execução dos serviços.

8. ESPECIFICAÇÕES
8.1. Sem prejuízo de normas mais atuais ou substitutivas das adiante relacionadas, o Contratado deverá
observar no que couber as seguintes Normas Técnicas:
x NBR 13.132/13 – Termoplástico para sinalização horizontal aplicado pelo processo de extrusão
x NBR – 14636/00 – Sinalização horizontal viária – tachas refletivas viárias – requisitos;
x NBR – 14723/01 – Sinalização horizontal viária – Avaliação da retro refletividade;
8.2. As normas da ABNT deverão ser adquiridas na sede da entidade localizada á Av. Paulista,726 - 10° andar – São
Paulo – SP, fone (011) 3767-3600 ou pelo site www.abntdigital.com.br

9. FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE E SINALIZAÇÃO DE OBRAS
9.1. Controle de Qualidade da Aplicação

ϯϲ
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Todas as etapas dos serviços serão fiscalizados pela Prefeitura Municipal. Além dos equipamentos específicos para
cada tipo de serviço, a contratada deverá manter no canteiro de obra equipamentos necessários para que possam ser
realizados ensaios de controle de execução dos serviços, durante o tempo de execução dos trabalhos, tais como:
medidor de espessura de película seca, portar termômetro para efetuar o controle de temperatura ambiente, bem como
equipamentos de proteção individual e dispositivo para a sinalização de segurança. O retrorefletômetro para sinalização
horizontal será disponibilizado pela contratada, que deverá proceder a aferição necessária de todos os equipamentos
de controle.
Descrição do retrorefletômetro: ângulo de incidência de 86,5 o e ângulo de divergência(observação) de 1,5o – modelo
Mirolux 12.
9.1.1. Os controles de campo estão descritos a seguir:
9.1.1.1. Espessura
A determinação da espessura da película das pinturas está descrita nas especificações do Termo de Referência.
9.1.1.2. Retrorrefletorização
A retrorrefletorização inicial das pinturas será medida em campo de acordo com a metodologia da NBR – 14723.
9.1.1.3. Aceitação / Rejeição dos Serviços
Os serviços poderão ser rejeitados e sujeitos a serem refeitos sem qualquer ônus à Prefeitura municipal, nos seguintes
casos:
x Espessura não atender o especificado;
x Desvio de bordos, superior a 0,01 m em 10 m na execução das marcas retas;
x Dimensões das marcas diferentes do especificado;
x Os equipamentos para aplicação não atendem ao especificado;
x A retro refletividade para aplicação não atende ao especificado;
x Espaçamento entre as faixas interrompidas, fora do exigido em projeto;
x Utilização de material diferente daquele apresentado pela Licitante.
9.1.1.4. Nos procedimentos de controle de qualidade, serão considerados os seguintes parâmetros:
a) Para todos os materiais é previsto um desgaste de 60% no final do período de duração, medido pelo método M-l 8388.
b) As espessuras acima indicadas são consideradas úmidas.
c) A duração exigida na presente tabela, refere-se ao material aplicado em linhas centrais, em linhas demarcadoras de
faixa ou de bordo.
d) Tipos de pavimentos - pavimentos betuminosos ou de concreto de cimento Portland.
9.1.1.5. Todos os serviços de execução de sinalização horizontal, somente deverão ser iniciados após a instalação de
sinalização de desvio de tráfego e proteção pessoal, fornecida pela contratada, tais como:
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- Barreiras, coletes refletivos, capacetes, sinalizadores de luz intermitentes, cones, placas, bem como, a presença da
fiscalização.
- Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança, os funcionários deverão apresentar-se
uniformizados e portar crachá de identificação, preso no uniforme em local visível.
9.2. DOCUMENTAÇÃO
9.2.1. A documentação referente aos serviços executados deve ser guardada no mínimo, pelo período de garantia
prevista no contrato.
9.2.2. Esta documentação servirá de subsídio na análise de desempenho durante aquele período.
9.2.3. Deve ser composta por projetos, certificados de ensaios dos materiais utilizados e relatórios de
acompanhamento da aplicação das medidas de espessura e de refletorização da sinalização bem como, as medições
parciais e finais para controle de produção e pagamento em casos de contratação.
9.2.4. Além de conterem informações relativas aos requisitos básicos aqui descritos devem ser registrados o local,
data e hora da aplicação, empresa executante e eventuais problemas encontrados durante a execução.
9.3. EQUIPE TÉCNICA E DE SERVIÇOS
9.3.1. A Empresa deverá informar após a ordem de serviço o nome do Engenheiro civil responsável pelos serviços,
encaminhando a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.
9.3.2. Nos preços unitários previstos, deverão estar incluídos todos os custos do pessoal alocado para os serviços.

10. PRAZO DE EXECUÇÃO
10.1.O prazo de execução dos serviços é de 360 (trezentos e sessenta dias) corridos.

11. SERVIÇOS / GARANTIA
11.1.O licitante deverá fornecer Declaração de garantia mínima de durabilidade dos serviços e materiais,
registrada em cartório, com obrigatoriedade de reposição, sem ônus para a Prefeitura Municipal, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, a contar do recebimento da convocação, das unidades que apresentarem desgastes, defeitos, e
corrosão.

12. MATERIAIS GARANTIA (ANOS)
12.1.As tintas não poderão ter garantia inferior a 03 (três) anos, devendo na execução seguir-se ao que consta no
Adendo Único deste Termo de Referência.

13. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
13.1.Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua
substituição quando necessário.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
ϯϴ
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14.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais
e os termos de sua proposta;
14.2.Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
14.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas;
14.4.Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;
14.5.Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com
o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017;
14.6.Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
14.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;
14.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
14.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o
trabalhador foi contratado; e
14.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade
responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
14.7.Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
14.8.Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
14.9.Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
14.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações
expedidas;
14.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
14.11.1."as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
14.11.2.comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
14.11.3.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
14.11.4.carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
14.11.5.certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de
Imóveis;
14.11.6.a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado
à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
14.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1.Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de
Referência e em sua proposta;
ϯϵ
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15.2.Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;
15.3.Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;
15.4.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade
com as normas e determinações em vigor;
15.5.Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;
15.6.Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores, a empresa
contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão
conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS –
CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;
15.7.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à Contratante;
15.8.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente
que se verifique no local dos serviços.
15.9.Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições
adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
15.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do
empreendimento.
15.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
15.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
15.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
15.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.
15.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
15.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
15.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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15.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
15.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
15.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante;
15.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
15.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
15.23.1.O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e
atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
15.23.2.Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e
congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
15.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
15.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;
15.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão
para a execução do serviço;
15.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
15.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do
serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
15.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
15.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste
sentido, a fim de evitar desvio de função;
15.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na
execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
15.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
15.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for,
a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
15.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);
15.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
15.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre
o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho,
ϰϭ
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condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
15.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
15.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos
na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.
15.38.1.
Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por
Lei, bem como em áreas não licenciadas;
15.38.2.
Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a
contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de
Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
15.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
15.39.1.
Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos
de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;
15.39.2.
Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis
de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
15.39.3.
Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os
custos correspondentes;
15.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da
Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
15.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais
documentos anexos;
15.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de
serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se,
Licença Ambiental de Operação etc.);
15.43. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na licitação ou a
assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação de todos os projetos anexos
ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a
dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
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16. DA SUBCONTRATAÇÃO
16.1.Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
12.1.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a descrição dos bens e serviços a serem
fornecidos e seus respectivos valores;
12.1.2. no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicandose o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;
12.1.3. a empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na
hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,
notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar
a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente
subcontratada;
12.1.4. a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:
12.1.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
12.1.4.2. consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e
12.1.4.3. consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual
ou superior ao percentual exigido de subcontratação.
12.1.5. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado à
prestação de serviços acessórios.
12.1.6. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1.É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas
as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.
14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1.O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da

prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2.O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da
execução dos serviços e do contrato.
14.3.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste
Termo de Referência.
14.4.A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.5.A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
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estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.
14.6.O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº
8.666, de 1993.
14.7.O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar
em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8.As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício
dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
14.9.Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços
para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.
14.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for
o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência,
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
14.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
14.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
14.15. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
14.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
16.2.A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo dos serviços, nos
termos abaixo:
16.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a
Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de
cálculo detalhada.
16.2.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
16.2.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
16.3.O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização
após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
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16.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a
adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
16.3.1.1.Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá
apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do
contrato.
16.3.1.2.A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
16.3.1.3.O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
16.3.1.4.A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
16.3.1.5.Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento, o fiscal administrativo deverá verificar as rotinas
previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017, no que forem aplicáveis à presente contratação, emitindo
relatório que será encaminhado ao gestor do contrato;
16.3.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
encaminhá-lo ao gestor do contrato.
16.3.2.1.quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.
16.3.2.2.Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
16.3.2.2.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
16.4.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato
deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as
seguintes diretrizes:
16.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
16.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas; e
16.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
16.5.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
16.6.Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
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17. DO PAGAMENTO
17.1.O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.
17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.2.A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de
Referência.
17.3.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro de Fornecedores ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de
1993.
17.3.1. Constatando-se, junto ao Cadastro de Fornecedores, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
17.4.O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
17.4.1. o prazo de validade;
17.4.2. a data da emissão;
17.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
17.4.4. o período de prestação dos serviços;
17.4.5. o valor a pagar; e
17.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
17.5.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante;
17.6.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se
constate que a Contratada:
17.6.1. não produziu os resultados acordados;
17.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
17.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.
17.7.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
17.8.Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.9.Constatando-se, junto ao Cadastro de Fornecedores, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
17.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta
para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição
de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.
17.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
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existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
17.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Cadastro de Fornecedores.
17.13.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no Cadastro de Fornecedores, salvo
por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
17.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do item
6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
17.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro
societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I=

( 6 / 100 )

I = 0,00016438

365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE
17.1.Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional da Construção Civil – INCC exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
17.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
17.3.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
17.4.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
17.6.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.7.O reajuste será realizado por apostilamento.
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18. GARANTIA DA EXECUÇÃO
18.1Não haverá exigência de garantia contratual da execução
19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada
que:
19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.3. fraudar na execução do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
19.1.5. cometer fraude fiscal;
19.1.6. não mantiver a proposta.
19.2.Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
19.2.2. Multa de:
19.2.2.1.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar,
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
19.2.2.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução
do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
19.2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida;
19.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e
19.2.2.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja
para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
19.2.2.6.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos.
19.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
19.3.As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4.Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
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GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou conseqüências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados,
por empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e
por dia;

02

5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem
a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, por funcionário e por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão
fiscalizador, por ocorrência;

02
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8

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na
relação de obrigações da CONTRATADA

01

19.5.Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
19.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
19.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
19.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
19.6.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
19.7.As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da
União e cobrados judicialmente.
19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
19.8.Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou
Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
19.9.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira,
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
19.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito
normal na unidade administrativa.
19.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.
20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
20.1.As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.
ϱϬ


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

Terça-feira
11 de Maio de 2021
203 - Ano - Nº 5663

35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$



(67$'2'$%$+,$–%5$6,/



20.2.Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
20.3.Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
20.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em
plena validade.
20.3.2. Atestado de capacidade técnica do responsável técnico que será designado para esta licitação, fornecido por
pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico – CAT, especifica para a obra referida no Atestado
que comprovem o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto desta licitação, conforme acordão 205/2017.
21.4.Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
21.4.1. Valor Global: R$ 120.977,58
21.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.
20.4.Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será desclassificada a
proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente
custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no
cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos respectivos.
20.5.O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
20.6.As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
22.1O custo estimado da contratação é de R$ 120.977,58.
22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
22.1.Os recursos orçamentários que farão face à despesa encontra-se assegurado na seguinte dotação:
Unidade: 02.14.16.
Projeto/Atividade: 2102
Elementos: 33903900
Fontes: 00 e 42
Valença - BA, 05 de maio de 2021

José Aparecido Santos de Oliveira
Diretor Municipal de Trânsito


ϱϭ


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
11 de Maio de 2021
204 - Ano - Nº 5663

Valença
35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$






(67$'2'$%$+,$–%5$6,/
ADENDO ÚNICO AO TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES QUANTO A MANUTENÇÃO DA FROTA AUTOMOTIVA
MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / PROJETOS
ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
1. TINTAS:
TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA A BASE DE RESINAS ACRILICAS E/OU VINILICAS EM368/2000 E TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, A BASE DE RESINAS
ACRILICASEMULSIONADA EM ÁGUA – EM-276/2000.
A tinta, logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas ou grumos. A tinta deve ter
condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e ter a consistência especificada, sem ser necessário a adição
de outro aditivo. No caso de adição de microesferas de vidro, tipo I-B, podem ser adicionados no máximo 5 % de
solvente em volume sobre a tinta, compatível com a mesma para acerto de viscosidade.
As tintas especificação EM-368/2000 deverão ser aplicadas nas espessuras de 0,4 mm e 0,6 mm, de forma mecânica e
manual. As da especificação EM-276/2000 na espessura de 0,5 mm de forma mecânica e manual.
1.1. Microesferas de vidro
As microesferas a serem utilizadas devem satisfazer as especificações EM-373/2000. As microesferas devem ser
adicionadas em duas etapas:
- 1ª etapa – tipo 1-B (premix) – incorporadas a tinta antes de sua aplicação a razão mínima de 200 A 250 gramas por
litro de tinta.
- 2ª etapa – tipo F e G (Dropon) – aplicada por aspersão, concomitantemente com a aplicação da tinta, à razão que
assegure a mínima retro refletividade especificada.
1.2. Equipamentos
Equipamentos de limpeza
Devem ser constituídos por vassouras, escovas, compressores para limpeza com jato de ar ou de água, de forma a
limpar e secar apropriadamente a superfície a ser demarcada.
1.3. Equipamentos de aplicação
As máquinas para aplicação de tinta de demarcação viária devem conter, no mínimo os seguintes itens:
x Motor para auto-propulsão;
x Compressor com tanque pulmão de ar; com capacidade no mínimo 20% superior à necessidade típica da
aplicação (60 CFM a 100 lb/in²)
x Tanques pressurizados para tinta, fabricados em aço inoxidável preferencialmente, ou aço carbono, material que
requer manutenção mais intensa.
x Reservatórios para microesferas de vidro a serem aplicadas por aspersão;
x Agitadores mecânicos para homogenização da tinta.
x Quadro de instrumentos e válvulas para regulagem, controle de acionamento das pistolas; conta-giro, horímetro e
odômetro;
x Sistema de limpeza com solvente;
ϱϮ


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

Terça-feira
11 de Maio de 2021
205 - Ano - Nº 5663

35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$





(67$'2'$%$+,$–%5$6,/

x Sistema seqüenciador para atuação automática das pistolas na pintura, permitindo variar o comprimento e a
cadência das faixas;
x Dispositivos a ar comprimido para aspersão de microesferas de vidro (espalhadores); devendo apresentar
flexibilidade para troca de bicos (orifícios) adequando-se para aspergirmicroesferas de vidro de quaisquer
granulometrias a pressões entre 2 e 5 lb/in²;
x Sistemas limitadores de faixa;
x Sistema de braços suportes para pistolas;
x Sistemas de pistolas manuais atuadas pneumaticamente, passíveis de uso em ambos os lados;
x Dispositivos de segurança:
1.4. Outros
Um termômetro para quantificar a temperatura ambiente, do pavimento.
1.5. Equipe de aplicação
A equipe de aplicação deverá ser composta em dois grupos de trabalho: a equipe de aplicação e de apoio.
A equipe deverá ser composta com colaboradores que atendam as seguintes finalidades:
x Supervisão;
x Pré-marcação e pintura de acordo com o projeto;
x Controle de qualidade (alinhamento, largura, espessura e retro refletância inicial);
x Operação dos equipamentos e veículos envolvidos e
x Sinalização e canalização de segurança e apoio operacional.
1.6. Sinalização de segurança
Os serviços de execução de sinalização horizontal só podem ser iniciados, após instalação de todos os elementos para
uma sinalização de obra adequada a cada local de serviço.
Estes elementos devem atender as normas do Código de Trânsito Brasileiro e o Manual de Sinalização de Obras e
Emergências do DNIT.
1.7. Preparação do material
A tinta não deve apresentar separação de fases, mas se houver sedimentação (parte sólida no fundo do balde) deve
ser de fácil homogeneização. Caso não seja possível homogeneizar manualmente, a tinta não deve ser aplicada.
A tinta deve ser homogeneizada antes de sua deposição no tanque e deve apresentar a consistência especificada, sem
ser necessário a adição de outro aditivo qualquer, salvo recomendações do fabricante da tinta e/ou especificações
técnicas vigentes quanto ao aspecto diluição.
Caso haja necessidade de adição de solvente para diluição, o mesmo deve ser misturado à tinta no balde antes de sua
deposição no tanque.
1.8. Preparação do pavimento
A superfície a ser demarcada deve se apresentar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material
estranho que possa prejudicar a aderência da tinta ao pavimento.
Quando a varrição ou aplicação de jato de ar comprimido não forem suficientes para remover todo o material estranho,
o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de material a ser removido.
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As Sinalizações existentes no trecho a ser pintado, devem ser removidas ou recobertas, não deixando quaisquer
marcas ou falhas que possam prejudicar a nova sinalização.
Nos pavimentos novos deve ser previsto, um período para sua cura antes da execução da sinalização definitiva, de
uma a duas semanas.
1.9. Pré-Marcação
Antes da aplicação da tinta deve ser feita a pré-marcação seguindo-se rigorosamente as cotas do projeto.
Na repintura é permitido o uso das faixas antigas como referencial, desde que não comprometa as cotas do projeto.
1.10.Demarcação
É necessário verificar as seguintes condições ambientais para executar-se a demarcação:
x Temperatura ambiente superior a 5°C;
x Temperatura ambiente inferior a 40°C;
x Temperatura do pavimento superior a 3°C do ponto do orvalho;
x Umidade relativa do ambiente (ar) menor que 80%;
x Que não esteja chovendo ou chovido antes de 2h da execução.
Em caso de equipamentos autopropulsados desenhados com controles para aplicação em condições climáticas
adversas, permite-se o seu uso fora das faixas indicadas, quanto a temperaturas, porém se mantêm as restrições em
relação à chuva ou excesso de umidade e ponto de orvalho.
1.11.Espessura
A medição da espessura úmida da tinta aplicada é avaliada através de placa metálica e de “pente medidor”.
A espessura da película seca aplicada deve ser medida através da massa do material sobre uma área conhecida e sua
massa específica ou pelo método magnético. As medidas devem ser realizadas sem adição de microesferas de vidro do
tipo F e G.
Para cada 300 m² de área demarcada ou em cada jornada de aplicação, deve ser colhida no mínimo, uma amostra para
verificação da espessura da película aplicada.
Devem ser realizadas no mínimo dez medidas em cada amostra e o resultado deve ser expresso pela média das
medidas.
1.12.Retro refletividade inicial:
ESPECIFICAÇÃO ESPESSURA REFLETÂNCIA INICIAL
EM-368/2000 0,4 mm
Branco 150 mcd.lx-1.m-2
Amarelo 100 mcd.lx-1.m-2
EM-368/2000 0,6 mm
Branco 200 mcd.lx-1.m-2
Amarelo 150 mcd.lx-1.m-2
EM 276/2000 0,5 mm
Branco 250 mcd.lx-1.m-2
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Amarelo 200 mcd.lx-1.m-2
1.13.PAGAMENTO:
O preço unitário inclui mão de obra, inclusive pré-marcação, equipamentos, materiais, transportes e despesas com
pessoal.
1.14.MEDIÇÃO:
Pintura mecânica: Será medido a área pintada em m2 do pavimento após verificada a Refletorização inicial e
qualidade de acabamento.
Pintura manual: Será feita pela área da figura geométrica circunscrita e/ou símbolo em m2, após verificada a
refletorização inicial e qualidade de acabamento.
2. TERMOPLÁSTICOS EXTRUDADO

2.1 DEFINIÇÃO
A aplicação de pintura à base de material termoplástico por extrusão é a operação que visa à execução de
marcas, símbolos e legendas na superfície das pistas de uma rodovia mediante a utilização de
equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.
2.2 MATERIAL
2.2.1 Termoplástico
O termoplástico corresponde à mistura de ligantes; partículas granulares com elementos inertes, pigmentos
e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos da
NBR 13132(1).
Pode ser nas cores branca ou amarela, conforme especificações do projeto de sinalização.
2.2.2

Esferas de Vidro

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831(2).
2.2 EQUIPAMENTOS
Devem ser utilizados os seguintes equipamentos:
x vassouras, escovas;
x compressores para limpeza com jato de ar ou água, de forma a limpar e secar apropriadamente a superfície a
ser demarcada.
x aparelho de projeção pneumática, mecânica ou combinada
x implementos auxiliares para demarcação manual quantos forem necessários à execução satisfatória dos
erviço.
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x usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão de material, branco e amarelo,
providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com velocidade variável;
x sapatas para aplicação manual com largura variável de 100 e 500 mm e abertura de 3 mm;
x carrinho semeador para aplicação e distribuição de microesferas com largura variável de 100 a 500mm;
x termômetros em perfeito estado de funcionamento no recipiente de fusão do material termoplástico;
Para aplicação mecânica, além dos equipamentos acima deve conter:
x aquecimento indireto com óleo térmico, para todo o conjunto aplicador, ou seja, mangueira condutora do
material termoplástico epistola;
x compressor com tanque pulmão de ar destinado à: pressurização do tanque de microesferas;
x limpeza do pavimento e acionamento das pistolas de microesferas;
x dispositivos de aplicação contínua e intermitente para execução das linhas simples ou duplas de materiais
utilizados;
x dispositivos, acessórios de controle de segurança em painéis na cabine do veículo e na plataforma de comando
do conjunto de aplicação;
x sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo diesel;
x gerador de eletricidade para alimentação dos dispositivos de segurança e controle;
x dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execução da demarcação;
x termômetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento, um higrômetro para a umidade relativa do
ar, trena e um medidor de espessura.

2.3. EXECUÇÃO
2.3.1.

Considerações Gerais

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 30ºC ou estiver
inferior a 3ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação;
A temperatura de aplicação do material termoplástico não deve ser inferior a 165ºC e superior a 180ºC.
Quando aplicada sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligação. É obrigatória a
execução da pintura de contraste preta, a pintura de ligação deve ser feita sobre a tinta preta, após a sua
secagem.
A espessura de aplicação após a secagem deve ser de, no mínimo, 3,0 mm.
A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 5 minutos após o término da
aplicação.
A aplicação pode ser mecânica ou manual.
2.3.2.

Pré-marcação
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Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e configuração
geométrica da sinalização horizontal.
Nos casos de recuperação de sinalização existente, não é permitido o uso das faixas de pinturas existentes
como referencial de marcação.
Quando, a marcação da pintura nova não for coincidente com a existente, e for necessária a remoção da
pintura antiga, a remoção deve ser executada conforme o item 4.4 da NBR 15402 (3).
2.3.3.

Limpeza

Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes
prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou partículas de
pavimento em estado de desagregação.
2.3.4.

Mistura das Esferas de Vidro

Imediatamente após a aplicação do termoplástico, aspergir as microesferas de vidro de acordo com a NBR
6831(2) tipo II A ou C, através do carrinho semeador, quando for realizado o processo manual, ou aspergir
as microesferas no processo mecânico, ambos à razão mínima de 400 g/m².
2.4. CONTROLE
O fornecedor ou fabricante termoplástico deve ser responsável pela realização dos ensaios e testes que
comprovem o cumprimento das premissas desta especificação
A contratante deve ainda:
a) verificar visualmente as condições de acabamento;
b) realizar controle geométrico, verificado sua obediência ao projeto.
2.5. GARANTIAS
O serviço implantado deve ser garantido contra perda da retro-refletividade ao longo da sua vida útil acima
do limite estabelecido no item anterior.

Valença, 05 de maio de 2021

José Aparecido Santos de Oliveira
Diretor Municipal de Trânsito
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório
acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da
adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das
propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.
Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei
Complementar nº 123/06 e para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaramos:
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei
complementar nº 123/06.
Ou
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de
empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei
complementar nº 123/06.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA 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
..................................................., 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, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e
demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), em cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº
8.666/93 e em face do quanto disposto no art. 96 e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06]
(
) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei
complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2021
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), declaramos:
( ) a plena ciência e concordância às condições do Edital e seus anexos.

Local,

de

de 20__.

_
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), 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. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 304/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos _____ dias do mês de ________ de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
interno, inscrito no CNPJ sob o nº ____________________________, com sede administrativa na Rua
.______________________, CEP ____________, por seu Prefeito _______________________, [nacionalidade, estado
civil], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF
(MF) nº ________________, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 2.369, de 22/02/2019; e através
da SECRETARIA MUNICIPAL ________________, órgão gerenciador da Ata, com sede na [endereço completo], por
seu responsável, o Sr. [nome do secretário], portador da Cédula de Identidade nº ________________ e CPF (MF) nº
________________, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto
social] aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 027/2021, conforme Ata publicada em
___/___/_____ e homologada em ___/___/_____, resolve registrar os preços para a eventual contratação dos serviços
a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo
sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na
________, CEP:_____no Município de ______, neste ato representada pelo(a) Sr(ª). _____, portador(a) da Cédula de
Identidade nº ____ e CPF nº _______, cuja proposta foi classificada no certame.
1.
OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a prestação de serviços de sinalização horizontal
com tinta termoplástica extrudada (fornecimento e implantação) para a Prefeitura do Município de Valença/BA
Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 027/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:
/dD ^Z/K
hE/
ϭ͘Ϭ ^/E>/K,KZ/KEd>s/^

dZDKW>^d/K WZͲ&KZDK WZ
ϭ͘ϭ͘ ^/E>/K,KZ/KEd>KD^W^^hZ
Dϸ
ϮDDͲ&KZE/DEdK/DW>EdK
^/E>/K ,KZ/KEd> KD d/Ed
ϭ͘Ϯ͘ ZdZKZ&>d/s  ^  Z^/E
Dϸ
Z1>/KDD/ZK^&Z^s/ZK

2.2.

YhEd͘


s>KZhE/d͘


s>KZdKd>


ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





ϯ͘ϭϱϴ͕ϬϬ





A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.
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ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito, Estradas e Rodagens.

3.2.São participantes do Registro de Preços os seguintes órgãos:
3.2.1. Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito, Estradas e Rodagens;
3.3.A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no
Decreto Municipal nº 697, de 07/02/2011, e na Lei nº 8.666/93.
3.3.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
3.3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.3.5. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1.
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou
entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a
administração pública federal da utilização da ata de registro de preços.
4.2.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
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4.3.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a máximo cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.4.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas
no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação
pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes
ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº
2957/2011 – P).
4.5.
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em
até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação
da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
5.
VALIDADE DA ATA
5.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação, não podendo ser
prorrogada.
6.
REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
6.3.
Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
6.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
6.5.
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,
e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
ϲϲ
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6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.8.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
6.9.1. por razão de interesse público; ou
6.9.2. a pedido do fornecedor.
7.
DAS PENALIDADES
7.1.
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do
Decreto nº 10.024/19.
7.2.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3.
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do
Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do
fornecedor.
8.
CONDIÇÕES GERAIS
8.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se
definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
8.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.
8.3.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame;
ou
8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido
ofertado para o mesmo item na fase de lances.
8.4.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de
Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local, data
MUNICÍPIO DE VALENÇA
JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
ϲϳ


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2S4CZSU0R86YOZ2H549MNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
11 de Maio de 2021
220 - Ano - Nº 5663

Valença
35()(,785$081,&,3$/'(9$/(1d$




(67$'2'$%$+,$–%5$6,/



Prefeito
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO, ESTRADAS E RODAGENS
NOME DO SECRETÁRIO
Órgão gerenciador
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
NOME:

CPF:

NOME:

CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
ANEXO IX
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2021 – TERMO DE CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA, E A
EMPRESA____________, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA.

O MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede administrativa na Travessa General Labatut, s/nº - Centro, Valença (BA),
CEP ____________, por seu Prefeito _______________________, [nacionalidade, estado civil], portador da Cédula de
Identidade nº ________________ [número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº
________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa ________________________________,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço
completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e
profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por
[procuração/contrato social/estatuto social], neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira
de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no
Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 027/2021, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização horizontal com tinta
termoplástica extrudada (fornecimento e implantação) para a Prefeitura do Município de Valença/BA, conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 027/2021, na
proposta vencedora e constantes da tabela a seguir:
ITEM
1.0
1.1.
1.2.

DESCRIÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS
TERMOPLÁSTICO
PRÉ-FORMADO
PARA
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM ESPESSURA
DE 2 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA
RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

UNIDADE

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

M²

1.000,00

R$

R$

M²

3.158,00

R$

R$

BDI (...%)

R$
R$
R$
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3.2.O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas
condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.
3.3.Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de .........../......../........ e
encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta)
meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1.Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
2.1.2.Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham
sido prestados regularmente;
2.1.3.Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do
serviço;
2.1.4.Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
2.1.5.Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
2.1.6.Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1.O valor total da contratação é de R$.......... (.....)
3.2.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem
como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
3.3.O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos
quantitativos de serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
5.2.No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1.O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo
de Referência.
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.
6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito
e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
ϳϬ
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CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no
Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do
Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações estabelecidas no Termo de
Referência e na proposta da contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA – RESCISÃO
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1.por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei
nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2.amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77 da Lei nº 8.666, de 1993.
O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.4.1.Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2.Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3.Indenizações e multas.
13.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do
ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017.
A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em
favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços
será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da
licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global
do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos
arts. 14 e 15 do Decreto nº 7.983/2013.
O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
ϳϭ
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A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos

anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, II, do Decreto nº 7.983/2013.
14.4
A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida para
a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os
custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do
Decreto nº 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na
licitação.
14.5
O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço
unitário inferior ao preço de referência da administração pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a
proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem
anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
15.1. O preço unitário considerado para a execução dos serviços será o preço ofertado na proposta vencedora.
15.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
15.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão ser
reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice
Nacional da Construção Civil – INCC.
15.3.1. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua
solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura
Municipal de Valença.
15.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
15.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INCC pro
rata tempore.
15.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da
ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
ϳϮ
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I = 0,00016438

I = 



Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de
1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União,
no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. É eleito o Foro da Cidade de Valença para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Valença - BA, em [data].

MUNICÍPIO DE VALENÇA
JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
Prefeito

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
1. NOME:

CPF:

2. NOME:

CPF:

ϳϯ
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ANEXO X
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A
Prefeitura Municipal de Valença
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para a execução do
objeto de que trata a licitação em epígrafe, conforme especificação constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:
a)  prazo de validade da proposta:
..... (....................) dias;
b)  prazo para fornecimento: ..... (....................) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os serviços licitados pelos preços unitários constantes da planilha de
quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________ (
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a)  Razão Social: ______________________________________;
b)  CNPJ n.º:
______________________________________;
c)  Endereço Completo: _____________________________________;
d)  Fone: ________________________________________________;
e)  Fax (se houver):
_______________________________________;
f)  E-mail: _________________________________________________;
g)  Conta Bancária/Agência/Banco: _____________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo (do representante legal)
Observação: Na proposta inicial não deverá constar quer referência que possa identificar o licitante. Após a fase de lances,
emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO X
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
E-MAIL:
TELFONE:
EMAIL DE CONTATO E PARA NOTIFICAÇÕES:
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF DO REPRESENTANTE:
TELEFONE:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização horizontal com tinta termoplástica
extrudada (fornecimento e implantação) para a Prefeitura do Município de Valença/BA, através do sistema de registro de preços,
conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.

ITEM
1.0
1.1.
1.2.

PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
UNIDADE
QUANT.
VALOR UNIT.

DESCRIÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS
TERMOPLÁSTICO
PRÉ-FORMADO
PARA
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM ESPESSURA
DE 2 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA
RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

VALOR TOTAL

M²

1.000,00

R$

R$

M²

3.158,00

R$

R$

BDI (...%)
TOTAL

R$
R$
R$

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei nº
8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2021
Declaramos aceitação total e irrestrita às condições da presente contratação, bem como que na nossa proposta, os valores
apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura,
com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a onerar o objeto desta
licitação.
Validade da Proposta:______________ dias (não inferior a 60 dias).
Os Pagamentos deverão ser efetuados no Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _________.
Declaramos a garantia técnica de todos os itens, conforme Termo de Referência, a partir da data de seu recebimento definitivo,
contra defeitos de fábrica ou fabricação, ou de qualquer outro defeito, sem deixar de atender aos critérios definidos no Termo de
Referência.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
______________, _____/____/____
_____________________________________________________________
LOCAL
DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
Observações: A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do
contrato. A Proposta deverá indicar um e-mail para todos os contatos entre a Prefeitura e a Proponente, inclusive após eventual
contratação, devendo no caso de alteração comunicar previamente a Prefeitura Municipal.
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