ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO – COMISSÃO DE PREGÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008-2021.
Processo Administrativo N°: 000092/21.
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
O Município de MARAGOJIPE-BA, através deste Pregoeiro, designado pela Decreto nº. 006, de 04
de janeiro de 2021, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002,
do Decreto Federal nº 10.024/2019, do DECRETO Nº219/2020, DE 06 DE AGOSTO DE 2020, da
Leis Complementares n.º 123/2006 e 147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de
outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão
Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DATA DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09:00 HORAS DO DIA 22.02.21 ATÉ AS 08:30 HORAS DO
DIA 03.03.2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA DO INICIO DA SESSÃO: 03.03.2021
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:45 HORAS DO DIA 03.03.2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
INICIO DE DISPUTA LANCE: 09:00 HORAS DO DIA 03.03.2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
Nº Licitação: 008-2021
Processo Administrativo n° 000092/2020
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço Por Item
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
EXCLUSIVO ME/EPP: ( ) SIM ( x ) NÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE
COZINHA GLP EM BOTIJÕES P13 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE - BA; conforme descrição,
características, prazos e demais obrigações e informações constantes do ANEXO I, parte integrante
deste instrumento convocatório.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO – COMISSÃO DE PREGÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº. 008-PRP/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000409/20

Este Edital se encontra examinado e
aprovado por esta Procuradoria Jurídica.
Em: .........../............../2021
........................................................
Procurador Jurídico

PREÂMBULO
O MUNICIPIO DE MARAGOJIPE/BAHIA, em conjunto com as Secretarias do Municipio, torna
público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS; conforme descrito neste edital e seus anexos, no
endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação
definidos neste Edital deverão ser anexados na plataforma eletrônica até o dia 03.03.2021, as 09:00
horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA), momento em que será realizada a sessão pública de abertura de propostas de
preços.
O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, pela Lei
Federal nº 10.520 de 17/07/2002 (que institui a modalidade de licitação denominada Pregão), Leis
Complementares 123/2006 e 147/2014 e pelos Decretos Municipais nº 053/2013, (que regulamenta e
adota a modalidade de licitação denominada Pregão para a aquisição de bens e serviços comuns no
âmbito da Administração Pública Municipal) e Decreto Municipal e 224/2016 (que regulamenta o Sistema
de Registro de Preços no Município de Maragojipe) e o Decreto 219/2020 (que regulamenta o Pregão na
forma Eletrônica) autorizado pelo processo licitatório pregão ELETRÔNICO Nº 008-PRP/2021 e pela
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ADVERTÊNCIA
O Município adverte a todos os licitantes, que não está hesitando em penalizar empresas que descumpram
o pactuado, com aplicação de multas e suspensão de empresas em participação de certames licitatórios no
município. Sugerimos que as empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente, com a
certeza de que poderão entregar os objetos da forma como foram pedidos no edital e dentro dos prazos,
preços e padrões de qualidade exigidos. Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço
são exceções à regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se
em total consonância com a lei. Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e
consciente, visando evitar problemas, tanto para a administração pública como para as empresas
licitantes.
1. DO OBJETO:
1.1 - Constitui o objeto do presente Edital o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual

aquisição de gás de cozinha GLP em botijões p13 destinados a atender as
necessidades das Secretarias Municipais do Município de Maragojipe - BA; conforme
especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência, parte integrante deste edital.
1.2 - A detentora da Ata de Registro, quando da solicitação pela Administração deverá atender às
seguintes exigências:
1.2.1 – A entrega dos produtos será feita nos endereços constantes das ordens de fornecimento expedidas
pelo Município.
1.2.2 – Em nenhuma hipótese serão aceitos e recebidos pelo Município produtos diferentes do exigido
nesta licitação.
1.2.3 - A empresa vencedora deverá fornecer qualquer quantidade solicitada pelo Município,
não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, cota mínimas ou máximas, para
remessa do produto, respeitadas as quantidade mínimas de transporte, terrestre ou pluvial,
inerentes ao objeto do presente processo licitatório.
► Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas que comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital e que tenham especificado como objetivo social,
expresso no Estatuto ou no Contrato Social, a execução de atividades pertinentes que sejam compatíveis
com o objeto deste Edital.
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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1. A despesa com a execução do objeto desta licitação em valor estimado ou valor máximo aceitável
está protegido pelo sigilo do orçamento conforme art. 15, §1º do Decreto Federal nº
10.024/2019, cuja especificação está expressa no Anexo I deste Edital.
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital e
seus anexos.
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:
a) Empresas que não atenderem às condições deste Edital;
b) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e
nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e
impedidas de contratar com qualquer órgão público;
c) Empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
d) Pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for dirigente ou servidores públicos.
3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E
FORMULAÇÃO DOS LANCES:
3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
3.1.1. 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
3.2. Na data e horário determinados no preâmbulo deste edital, as propostas serão abertas para disputa
de lances. A sessão pública do pregão eletrônico será realizada conforme data e horário determinado
igualmente no preâmbulo, momento em que ocorre a divulgação das propostas de preços recebidas,
passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.
3.3. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor através do sistema.
3.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar pelo próprio sistema.
3.5. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real pelo
sistema, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais
participantes.
3.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
3.6.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão
Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes, através de
mensagem eletrônica no campo “mensagens”, próprio do site licitacoes-e ou outro meio eletrônico,
divulgando data e hora da reabertura da sessão, respeitando o prazo mínimo estabelecido em lei.
3.6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
4.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da licitação, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
4.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 01 (um) dia útil.
4.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
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4.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro,
até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
4.2.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a solicitação de esclarecimento, no prazo de 01 (um) dia útil.
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil
S.A. sediadas no País.
5.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
5.3. O credenciamento se dará por intermédio da atribuição de chave de identificação e/ou senha
individual.
5.4. . O credenciamento será pessoal e intransferível para acesso ao sistema. O usuário credenciado será
responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências.
5.5. O credenciamento implica em responsabilidade legal do usuário e na presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão.
5.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
5.8. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
5.9. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
5.10. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.11. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um licitante.
6. DA PROPOSTA INICIAL:
6.1. A proposta de preços inicial deverá ser informada e anexada em campo especifico, exclusivamente
por meio do Sistema Eletrônico (licitações-e), com observância as disposições do Termo de Referência,
conforme do Anexo III, sob pena de desclassificação.
6.1.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante antes da disputa de lances, importará na sua
desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
6.2. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante
a sessão pública.
6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
6.4. Os licitantes deverão encaminhar a proposta com a descrição do objeto ofertado, o preço e marca
ofertada, contando as informações técnicas, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.5. Os documentos de habilitação e proposta de preço deverão ser anexados diretamente no sistema do
licitações-e, sendo VEDADO a utilização de link que direcione aos documentos e proposta de preço
alocados em outro sistema ou site. A empresa que se utilizar dessa manobra será DESCLASSIFICADA.
6.6. 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, caso contrário será desclassificada.
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6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.
6.8. No preenchimento da proposta eletrônica o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar, no campo
“INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, a marca e modelo do produto. VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
6.9 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas
manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos,
ou aquelas que ofertarem alternativas.
6.10 – A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do
proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES / JULGAMENTO”
7.1. Neste Pregão o modo de disputa adotado é o ABERTO E FECHADO, conforme os critérios definidos
no art. 33 do Decreto Federal n.º 10.024/2019.
7.2. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente
através do sistema eletrônico, sendo que os demais licitantes serão imediatamente informados do
recebimento da proposta e do seu respectivo valor.
7.3. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observados os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais
condições definidas neste Edital.
7.4. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
7.6. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
7.7. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
7.8. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua
habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.
7.9. A etapa de lances não permite registro de valores iguais, contudo no momento do registro da
proposta inicial, esta situação pode ocorrer. Ao finalizar a etapa do tempo aleatório e randômico, bem
como a etapa de lances fechados e sigilosos, caso não tenha ocorrido lances para o item e se verifique a
existência de propostas com valores iguais, o desempate será processado pelo próprio sistema.
7.10. No momento seguinte, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação
às Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP.
7.10.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas
– ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta
mais bem classificada.
7.10.2. O sistema automaticamente avaliará se existem Microempresas - ME e/ou Empresas de Pequeno
Porte - EPP participando do item do pregão.
7.10.3. Se estas forem encontradas, então o sistema verificará se o preço por elas ofertado é até 5%
(cinco por cento) maior do que o da melhor empresa previamente classificada.
7.10.4. Constatada a ocorrência da hipótese descrita no subitem 7.10.3, a Microempresa – ME ou Empresa
de Pequeno Porte – EPP melhor classificada na fase de lances poderá ofertar proposta de preço inferior.
7.10.5. O lance de desempate deve obrigatoriamente ser menor do que o lance ofertado pela empresa
previamente classificada.
7.10.6. O fornecedor terá no máximo 5 (cinco) minutos para ofertar o lance de desempate. Se assim não o
fizer, então o sistema passará para a próxima Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP
melhor classificada, desde que esta atenda aos critérios da Lei Complementar n. 123/06.
7.10.7. A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP que oferecer um lance menor do que a
primeira empresa previamente classificada será a nova empresa classificada, sendo encerrada a fase do
desempate para o item, mesmo que ainda existam Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte –
EPP na mesma condição.
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7.10.8. Decairá do direito de ofertar o lance a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP
que não realizar este procedimento dentro dos 5 (cinco) minutos.
7.11. O disposto no item 7.10 e seus respectivos subitens não serão aplicados quando a melhor oferta
classificada tiver sido apresentada por uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.
7.12. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.12.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes,
observado o prazo estabelecido no DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.
7.13. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico
contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja
obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.
7.13.1. Para fins de aceitação pelo Pregoeiro, a proposta final não poderá ultrapassar o valor estimado
pela Prefeitura de MARAGOJIPE, no que tange ao valor unitário do item, e os serviços/produtos/materiais
ofertados deverão atender todas as condições do Edital e seus Anexos.
7.14. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
7.15. DA PROPOSTA VENCEDORA / PROPOSTA FINAL / PROPOSTA REFORMULADA.
7.15.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública ou negociação com o pregoeiro, a licitante
detentora da melhor oferta deverá formular, de imediato, a respectiva Proposta de Preços (Conforme
Anexo III), contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, recomposta em função do valor
vencedor e negociações (se for o caso), devendo ser anexada ao sistema no prazo máximo de 2 (duas)
horas após solicitação do Pregoeiro, sob pena de decair do direito do licitante de ser declarado vencedor,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
7.15.1.1. A proposta deve ser reformulada em papel timbrado, contendo as informações e dados da
empresa, devidamente assinada por seu representante legal, conforme especificações do Anexo III, e com
observância as seguintes disposições:
7.15.1.2. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos/serviços/materiais que não
correspondam às especificações contidas na planilha do ANEXO III deste Edital serão desconsideradas.
7.15.2. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:
a) Preços unitários e totais / ou percentual de desconto ofertado (se for o caso), expressos em moeda
corrente nacional em algarismos e por extenso, já inclusos todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer
outras despesas inerentes ao objeto licitado.
I – Caso a proposta apresente mais de dois algarismos (centavos) serão considerados, tão somente,
os dois primeiros.
II - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão esses últimos e,
entre preços unitários e totais, os primeiros.
b) Inclusão de todas as despesas que influam no valor final, tais como: despesas com custo, fretes,
seguros, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais (ICMS e outros), e para-fiscais,
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus
diretos;
c) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
d) Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato.
e) Prazo de validade: a proposta terá validade durante todo o período do registro de preços.
f) Cotação dos itens que compõem o objeto da presente licitação, sob pena de desclassificação da
proposta.
g) Declaração do licitante de que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades
com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele
instituídas ou mantidas;
7.15.5. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o
interesse público e da Administração, e que sua correção não acarrete majoração no preço ofertado.
7.15.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em
vigor.
7.16. SERÃO REJEITADAS AS PROPOSTAS QUE:
7.16.1. Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a perfeita
identificação do objeto licitado.
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7.16.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital,
ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro, conforme artigo 48 da Lei 8.666/93.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Os Documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
8.2. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados numerados e rubricados pelo
responsável legal da licitante e de preferência, em ordem sequencial, conforme as seguintes disposições:
8.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
8.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis.
8.1.2. Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova
da composição da diretoria em exercício.
8.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
8.1.4. Alvará de Localização e Funcionamento em plena validade.
8.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, mediante a apresentação do
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. O mesmo poderá ser retirado no site:
www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado e/ou do Município, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratado.
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, e das Contribuições
Sociais na forma da Lei comprovada através da “CERTIDÃO CONJUNTA”. A mesma poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
d – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
e – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
f – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
g - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem
como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de
janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei (Registrado na Junta Comercial), que comprovem a boa situação financeira da empresa,
podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O licitante
apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário
onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura
e Encerramento registrados na Junta Comercial.
b) Em se tratando de Microempresas (ME) ou de Empresas de Pequeno Porte (EPP), consideradas como
tais aquelas que apresentarem em seu CNPJ, no campo relativo ao nome empresarial, a anotação (ME) ou
(EPP), embora legalmente dispensadas de escrituração fiscal, NÃO será exigido a apresentação de
balanço patrimonial nos moldes do item “c”. Entretanto, o licitante que se enquadrar nesta
condição ficará obrigado a comprovar capital mínimo ou patrimônio liquido mínimo de 10%
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sobre o valor estimado da proposta do licitante, visando comprovar a qualificação econômica
financeira e a garantia de adimplemento do futuro contrato a ser celebrado.
b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante e dentro de
prazo de validade;
c) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme
modelo – Anexo III;
8.1.4 . Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (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.
c) A não – regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520, especialmente.
8.1.5. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação, através de atestado ou declaração de capacidade técnica emitido por empresa pública
ou privada comprovando que a licitante participante já forneceu objeto semelhante ao licitado. Os
atestados deverão ser emitidos em papel timbrado da declarante;
b) DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS (conforme modelo do anexo X)
c) Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias,
deverão ser autenticadas por tabelião ou apresentados os respectivos originais para conferência pelo
pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, na sessão.
9. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
9.1. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet, no endereço eletrônico:
www.licitacoes-e.com.br, será aberta por comando do(a) pregoeiro(a), a partir do que será feita a
abertura das propostas recebidas, sem identificação dos respectivos proponentes, para fins de
classificação/desclassificação inicial.
9.2. As propostas deverão ser encaminhadas pelo sistema no endereço eletrônico: www.licitacoese.com.br, até a data e hora marcadas como LIMITE PARA ACOLHIMENTO (RECEBIMENTO) DE
PROPOSTAS, quando, então, encerrarse-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
9.3. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada. Após o início da sessão pública, não cabe desistência da proposta.
9.4 Serão classificadas para a etapa de lances as propostas de preços recebidas que estejam em
consonância com as especificações e condições estabelecidas no edital.
9.4.1. Serão consideradas irregulares e desclassificadas, de logo, as propostas que não contenham
informação que permita a identificação do objeto proposto.
9.4.2. Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições do
instrumento convocatório e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro
da realidade do mercado.
9.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), conforme o
critério de julgamento definido no preâmbulo deste edital.
10. DA DECLARAÇÃO DO VENCEDOR E DO RECURSO ADMINISTRATIVO:
10.1 Após análise da documentação de habilitação e proposta de preços e constatado que o proponente
da melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital, inclusive, deverá o PREGOEIRO
comunicar via sistema (chat de mensagem) data e hora que será declarado o licitante vencedor de cada
lote.
10.2. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no
prazo de até 02:00 (duas) horas, a intenção de recorrer da decisão da Pregoeira, observadas as seguintes
normas:
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10.3.1 Deverá ser registrada a síntese das razões do recorrente em ata, sendo que a falta de manifestação
imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso e, consequentemente, na adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor.
10.3.2 Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo no prazo de
até dois dias úteis, para a apresentação das razões do recurso. Os demais licitantes se quiserem
apresentar contrarrazões, deverão considerar igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil
subsequente ao do término do prazo do recorrente.
10.3.3 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou
entidade promotora da licitação, será realizado pela Pregoeira no prazo de até 01 (um) dia útil 10.3.4 A
autoridade superior do órgão promotor do pregão deverá decidir o recurso conforme prazo de Lei.
10.3.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.4 Estando classificadas e habilitadas microempresas ou empresas de pequeno porte, beneficiárias do
regime diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja habilitação foi procedida com a ressalva de
existência de restrição fiscal, deverá ser feita prova da efetiva regularização da documentação no prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data em que declarado o vencedor, prorrogável,
por igual período, a critério da Administração Pública.
10.5 Não restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será declarada inabilitada,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.
10.6 O PREGOEIRO poderá, a qualquer tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitável,
visando obter preço menor.
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo
devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX
do caput do art. 17.
11.1.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do
artigo 49 da Lei Federal n º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
11.1.2.O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação.
11.2. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de
preços no prazo estabelecido no edital.
11.5. A aquisição pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as prescrições deste
edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.
11.6. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
12 - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
12.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do mês subsequente a data da entrega, com
base nas ordens de fornecimento solicitadas pelo Município no período;
12.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar a Tesouraria, Secretaria Municipal da Fazenda,
localizada na Rua Geny de Morais, 26, Centro, Maragojipe/BA, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s)
entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de
Maragojipe e conter o número do empenho correspondente;
12.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão)
apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
12.3.1 – prova de regularidade com a Receita Federal (Certidão Conjunta) dentro de seu período de
validade;
12.3.2 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela
Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
12.3.3 – prova de regularidade com a Secretaria da Fazenda do Estado de origem da Empresa;
12.3.4 – prova de regularidade com a Secretaria da Fazenda do Município de origem da Empresa;
12.3.5 – prova de regularidade com a Justiça Trabalhista através da apresentação da CNDT, dentro do
prazo de validade.
12.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata
dia.
13 – DA ENTREGA E DO PRAZO
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13.1 - O prazo de entrega será de no máximo 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
13.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos
foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
13.2.1 – A entrega será feita ao preposto da Secretaria Solicitante, nos endereços constantes das ordens
de fornecimento, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
13.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 1.2.1, deverá a
licitante vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado por servidor,
comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
13.3 - Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido neste edital será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando
entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções
previstas neste edital.
13.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria Solicitantes não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
13.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de
5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco)
dias.
13.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
13.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
14- DAS PENALIDADES:
14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante,
as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar da Ata de Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar a Ata de Registro com atraso injustificado, até o limite de dez dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 03 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
g) inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução da Ata de Registro de Preços: declaração
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado dos preços Registrados.
14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
14.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
15- DAS OBRIGAÇÕES
15.1 – Do Município
15.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
15.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
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15.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Registro de Preços;
15.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
15.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
15.2 – Da Promitente Fornecedora
15.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
15.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias,
no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de
qualquer tipo de demanda.
15.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata,
com perfeição e acuidade.
15.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando
ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade
por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
15.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município,
ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser
adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
15.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
15.2.7 – Manter, durante a execução deste Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação.
15.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários
no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
16 - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
16.1. – A validade dos preços registrados será 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da Ata de
registro de Preços.
17- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. Homologada a licitação, a vencedora será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no
prazo máximo de 3 (três) dias úteis. Pela recusa em assinar a ATA, dentro do prazo estabelecido, será
imputada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor proposto, ao licitante vencedor.
17.1.1 O prazo para assinatura da ATA poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito,
antes do término do prazo previsto neste item, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito
pela Administração.
17.2. No ato da assinatura da Ata, se necessário, deverão ser atualizadas as provas de regularidades para
com as Fazenda Federal, Estadual e Municipal e o Certificado de Regularidade de Situação para com o
Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS.
17.3. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver
habilitação regular ou se recusar a assinar a ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar a ata, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17.4. A contratada deverá manter, durante toda a execução contratual, as condições habilitatórias. 17.5. A
Administração não estará obrigada a adquirir toda a quantidade do produto objeto deste PREGÃO da
detentora da ata de registro de preços.
17.6. A não entrega de qualquer objeto solicitado por este Setor, acarretará sanções previstas na ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.
18 - DOS EMPENHOS
18.1 - O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que
será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.
18.2 - A emissão do(s) empenho(s) será (ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer à
unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.
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18.3 - Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu
origem ao registro de preços, o tipo e a quantidade dos produtos, valor (es), local(ais) e prazo de entrega
(quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços).
18.4 – Segundo Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de
dotação orçamentária, pois não há obrigatoriedade e dever de contratar. Licitações e contratos:
orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília:
TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações,
2010, pág. 243. Disponível no site www.tcu.gov.br.
19 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
19.1 – Será facultado ao Município realizar durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços,
pesquisas periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens
objeto da presente licitação.
19.2 - Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado (conforme
pesquisa realizada), o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.
19.3 - 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.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das propostas.
20.2 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
20.3 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
20.4 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, durante a
realização da sessão pública de Pregão.
20.5. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do
certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o
primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
20.6. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior:
a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em
qualquer fase do pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar
originariamente da proposta;
b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e
classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta
e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;
c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento
de suas propostas.
20.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, o pregoeiro comunicará através do sistema “Licitações” do Banco do Brasil S/A,
no campo “mensagens” correspondente ao presente certame, a nova data da sessão de disputa.
20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal no Município de
Maragojipe.
20.9. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser enviados
EXCLUSIVAMENTE através do correio eletrônico: licita.pmm@hotmail.com. (DEVIDO A PANDEMIA DA
COVID-19, APENAS SERÁ UTILIZADO O MEIO ELETRONICO DE COMUNICAÇÃO.
20.10 - A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos em
que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que
possam levar ao cancelamento do registro de preços.
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20.10.1 – Poderão utilizar os preços registrados oriundos deste processo de licitação, todas as Secretarias
desta Administração, desde que observados os critérios atinentes a Adesão ao Registro de Preços.
20.11 - A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo
65 da Lei nº. 8.666/93 e alterações.
20.12 - Os recursos orçamentários, para fazer frente às futuras aquisições decorrentes da presente
licitação, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
20.13 – O Edital e a minuta da Ata de Registro de Preços foram aprovados pela Procuradoria Jurídica do
Município, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº. 8.666/93 e alterações.
20.14 - 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 assegurando ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.
20.15. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor
de Compras e Licitação.
20.16. O endereço para entrega dos itens será sempre em uma das secretárias do Município de
Maragojipe no prazo de 03 (três) dias úteis da solicitação.
20.17. Fica designado o foro da Cidade de Maragojipe- Estado da Bahia, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
21 – DOS ANEXOS
21.0 – Fazem parte deste processo como anexos:
21.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
21.2 – ANEXO II – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
21.3 – ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO
21.4 – ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
21.5 – ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO V DO
ARTIGO 27 E XVIII AO ART. 78 DA LEI Nº. 8.666/93 (DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DO TRABALHO DO
MENOR).
21.6 – ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
21.7 – ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA
21.8 - ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21.9 – ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO
21.10 ANEXO X – Modelo de Declaração de elaboração independente de proposta

Maragojipe/Bahia, 15 de fevereiro de 2021.

NAISA CERQUEIRA PINHEIRO
PREGOEIRO OFICIAL
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ANEXO–I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO Nº. 008-PRP/2021
I DO OBJETO:
1.1.
Constitui objeto deste termo a futura e eventual aquisição de gás de cozinha GLP

em botijões p13 destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais do
Município de Maragojipe - BA, a ser fornecido pela Proponente vencedora, de acordo com as
Quantidades e Especificações conforme a seguir:

Lote 01: Botijão p13
ITEM
1.

UND

SUBSTÂNCIAS

QUANT.

UND

Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável;
fornecido em cilindro de 13Kg; e suas condições deverão estar de
acordo com a portaria 47, de 24/03/99 ANP (NBR – 14024 da ABNT)

1000

Valor
Unitário R$

Valor
Total R$

1.2. O custo estimado a administração municipal optou por manter sigiloso, por se tratar de uma licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, onde a Legislação não obrigada que os preços estejam
estabelecidos no termo do edital, bastando apenas que conste do processo administrativo, atualizadas,
conforme relatórios anexos no processo administrativo.
1.3 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES
1.3.1. Modalidade: Pregão Eletrônico;
1.3.2. Tipo: Menor Preço Por Lote;
1.3.3 Os materiais a serem contratados se enquadram na classificação de bens comuns, ou seja, por
possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no
mercado, sendo assim, a contratação que trata este Termo de Referência, ocorrerá através de processo
licitatório Pregão Eletrônico, como modalidade de licitação do tipo menor preço por lote, observando-se as
normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024/2019, do DECRETO
Nº219/2020, DE 06 DE AGOSTO DE 2020, da Leis Complementares n.º 123/2006 e 147/2014, e os
procedimentos administrativos estabelecidos pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
subsequentes. Ressalte-se que a opção pelo menor preço por lote dar-se pelo fato de que a consecução
do objeto em vários contratos, poderia influenciar os fatores que contribuiriam para tornar mais
dispendiosa a contratação, em consonância com o disposto no Art. 3º da IN nº 02/2008 e suas alterações.
II JUSTIFICATIVA
A presente aquisição destina-se a atender as necessidades de manutenção das Secretarias
Municipais, visando atender ao consumo nas cantinas/cozinhas das unidades escolares municipais, postos
de saúde, Hospital Municipal, PA e demais setores das secretarias que utilizam no preparo de refeições,
lanches e café, pelo período de 1 (um) ano.
III FORMA E LOCAL DE ENTREGA
3.1 - O prazo de entrega será de no máximo 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
3.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos
foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
3.2.1 – A entrega será feita ao preposto da Secretaria Solicitante, nos endereços constantes das ordens de
fornecimento, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior
verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
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3.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 1.2.1, deverá a
licitante vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado por servidor,
comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
3.3 - Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada
à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste
edital.
3.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria Solicitantes não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
3.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5
(cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
3.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
3.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
IV DO PAGAMENTO:
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes a data da entrega, com base nas
ordens de fornecimento solicitadas pelo Município no período;
4.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar a Tesouraria, Secretaria Municipal da Fazenda,
localizada na Rua Geny de Morais, 26, Centro, Maragojipe/BA, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s)
entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de
Maragojipe e conter o número do empenho correspondente;
4.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão)
apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
4.3.1 – prova de regularidade com a Receita Federal (Certidão Conjunta) dentro de seu período de
validade;
4.3.2 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela
Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
4.3.3 – prova de regularidade com a Secretaria da Fazenda do Estado de origem da Empresa;
4.3.4 – prova de regularidade com a Secretaria da Fazenda do Município de origem da Empresa;
4.3.5 – prova de regularidade com a Justiça Trabalhista através da apresentação da CNDT, dentro do
prazo de validade.
4.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata
dia.
V DAS OBRIGAÇÕES:
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Registro de Preços;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias,
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no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de
qualquer tipo de demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata,
com perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando
ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade
por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município,
ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser
adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução deste Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários
no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
VI. DA GARANTIA SANITÁRIA
6.1. Deverá ser apresentado, junto com os documentos de habilitação Contratual o respectivo Alvará da
Vigilância Sanitária Municipal e Alvará de Funcionamento, ambos em plena validade, com
atividade econômica compatível com o objeto da licitação.
6.2.
A não apresentação dos referidos documentos, implicará na desclassificação, facultando a
convocação sucessiva
VII ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
7.2 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de
abertura das propostas de preço;
7.3 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que compõem tais como as despesas
com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transportes, custos, estocagem até a entrega
total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.
VIII. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA
8.1. ANEXO I - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
8.2. ANEXO II - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
Maragojipe - Bahia, 15 de fevereiro de 2021.

MURILO DA CONCEIÇÃO SANDES
Secretária Municipal de Administração
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
IDENTIFICAÇÃO
Contrato:

Nº da O. F.

Objeto:
Contratante:
Contratada:
Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”,
da Lei:8.666/93, que os produtos, relacionados na OF acima identificada, foram recebidos nesta data e
serão objeto de avaliação quanto aos aspectos de qualidade, de acordo com os critérios de aceitação
previamente definidos pela Contratante.
Ressaltamos que o recebimento definitivo destes produtos ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, desde que
não ocorram divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao
Contrato supracitado.
DE ACORDO
CONTRATANTE
Fiscal Técnico do Contrato

CONTRATADA
Preposto

<Nome>
Mat.:

<Nome>
Mat.:

Maragojipe - Ba,

de

de 2021.
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ANEXO II
DO TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
IDENTIFICAÇÃO
Contrato:

Nº da OF:

Item:

Objeto:
Gestor do Contrato:
Área Requisitante da Solução:
Por este instrumento, as partes acima identificadas atestam para fins de cumprimento do disposto no
artigo 73, inciso II, alínea “b”, da Lei 8.666/93, que os produtos identificados acima possuem a qualidade
compatível com a especificada no Termo de Referência/Contrato supracitado.
DE ACORDO
CONTRATANTE
Gestor do Contrato

Mat.:

<Nome>

CONTRATANTE
Área Requisitante da
Solução

Mat.:

Maragojipe-Ba, de

<Nome>

de 2021.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 008-2021

Empresa ____________________________________________________________
CNPJ_______________________________________________________________
Sediada na __________________________________________________________
Representada por ___________________________________________________________________,
declara, sob as penas da lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no
presente edital, do Pregão ELETRÔNICO para Registro de Preços n° ..........-PRP/2021, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Localidade e data:
Assinatura
Identificação do declarante

End: Rua Geny de Morais, 26 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1411
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 008-2021

A Empresa __________________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
n°
__________________,
sediada
na
_________________________________________, neste ato representada pelo (a) Sr (a)
____________________________________
,
portador
da
cédula
de
identidade
(RG)
__________________________,
residente
e
domiciliado
na
_________________________________________________,
inscrito
no
CPF
sob
o
n°
______________________________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para
que
lhe
faça
às
vezes
para
fins
licitatório,
confere-os
à
________________________________________________________, portador da cédula de identidade
(RG) __________________________, e inscrito no CPF sob n° __________________________, com o fim
específico de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Maragojipe, no Pregão
ELETRÔNICO para Registro de Preços n° ........-PRP/2021, podendo assim retirar editais, propor seu
credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de
fornecimento de produtos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários
para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.
Localidade e data:
_________________________________
Outorgante (reconhecer firma)
_________________________________
Outorgado

End: Rua Geny de Morais, 26 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1411
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 008-2021

Ao Município de Maragojipe – BA
A/C Sr. Pregoeiro
EMPRESA: __________________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________
TELEFONE:________________________________ FAX: ____________________
e-mail: ______________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: ____________________________ DIAS. (não inferior a 60 (sessenta)

dias).
Objeto: ..........................
LOTE:...........
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01
02
Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como,
informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga,
impostos, obrigações entre outros.
Localidade e data:
_____________________
Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente

End: Rua Geny de Morais, 26 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1411
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 E
XVIII AO ART. 78 DA LEI Nº. 8.666/93.
(DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR)
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 008-2021
A Empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº. _________________________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)..................................portador(a) da Carteira de
Identidade nº......................e do CPF nº.........................., DECLARA, para fins do disposto o inciso V do
art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: (
) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Localidade e data: _____________________________________
__________________________________________________________
Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

End: Rua Geny de Morais, 26 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1411
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 008-2021

DECLARAÇÃO
A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, estabelecida a
Rua______________________, Nº____, na cidade de ________________________________, por
intermédio de seu representante legal , declara que sua empresa não foi considerada INIDÔNEA para
licitar ou contratar com a Administração Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93
e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da
referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente a entrega dos documentos de
habilitação, de acordo com as exigências do Edital de Pregão ELETRÔNICO para Registro de Preços
n°........./2021 da Prefeitura Municipal de Maragojipe - BA.
Localidade e data: ________
_________________________
Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente

End: Rua Geny de Morais, 26 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1411
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N°. 008-2021
DECLARAÇÃO
A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua _________ nº
______, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamente, sob as
penalidades cabíveis, que:
a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a
Lei Complementar 123/2006;
b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do
Artigo 3º LC 123/06;
c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao
art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Localidade e data: ____________
_______________
Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente

End: Rua Geny de Morais, 26 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1411
24

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO – COMISSÃO DE PREGÃO
ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Maragojipe – BA, neste ato representado por sua Prefeita, Sr.
.................................................................., portador da carteira de identidade RG n° _______, inscrita
no CPF sob o n° ______, brasileira, residente e domiciliado à rua ________, nesta cidade, doravante
denominado MUNICÍPIO, e a empresa ______________________________, estabelecida na
_____________________________________,
n°
___________,
CNPJ
n°
_____________________________, neste ato representada pelo Sr(a) ___________________, portador
da carteira de identidade RG n° ______________, inscrito no CPF sob o n° ___________, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as
alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal nº
53/2013, Decreto Municipal 224/2016, Decreto Municipal 219/2020 e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. .......-PRP/2021, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo Nº....../2021, firmam a presente
Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as
condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR:
1.1
– Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para REGISTRO DE PREÇOS
para aquisição de gás de cozinha GLP em botijões p13 destinados a atender as necessidades das
Secretarias Municipais do Município de Maragojipe - BA.
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Maragojipe não será obrigado
à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ..... - PRP/2021, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de
pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o
prazo preestabelecido neste Edital;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior
a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) Falir ou dissolver-se; ou
d) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO:
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente a entrega e conferência das
quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal
de Fazenda, localizada na Rua Geny de Morais, 26, Centro, Maragojipe/BA, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município
de Maragojipe e conter o número do empenho correspondente.
End: Rua Geny de Morais, 26 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1411
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3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão)
apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
a) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e
Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão
ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d) Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem
como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4

de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;

3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata
dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO:
4.1 – O prazo de entrega será de no máximo 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos
foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito
de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2 – Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a
licitante vencedora também descarregar e armazenar em local indicado por servidor, comprometendo-se,
ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 – Toda e qualquer entrega fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à licitante
vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por
sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o Gerenciador da Ata de Registro
de Preços não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à
autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5
(cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES:
End: Rua Geny de Morais, 26 – Centro
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5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
b)
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de
qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de
reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer
tipo de demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata,
com perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando
ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade
por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município,
ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser
adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários
no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO:
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 – Toda e qualquer entrega de gêneros alimentícios fora do estabelecido neste edital, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará( o) obrigada(s) a substituir os gêneros
alimentícios, o que fará( o) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 – O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes,
consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações
introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES:
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante,
as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
7.1.3 - Executar o pactuado no Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
End: Rua Geny de Morais, 26 – Centro
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7.1.4 - Executar o pactuado no Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado
do contrato;
7.1.5 - Inexecução parcial do pactuado no Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do pactuado no Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente do pactuado no Registro de Preços: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo
prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em
vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3 – A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no
mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do quanto pactuado no Registro de
Preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES:
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos demais órgãos desta
Administração, desde que atendida as formalidades de adesão através do órgão Gerenciador da Ata.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES:
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11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
Eletrônico, tipo Menor Preço Por Lote, para Registro de Preços nº ......- PRP/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ...... – PRP/2021 e
proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO:
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maragojipe – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
Localidade e data:_____________
Prefeito Municipal
Empresa Detentora da Ata
Gestora da Ata

Testemunhas:
1) ________________________________
2) ________________________________

End: Rua Geny de Morais, 26 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1411
29

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO – COMISSÃO DE PREGÃO
ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO
O Município de MARAGOJIPE – BA, neste ato representado por sua Prefeita, a Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx,
portadora da carteira de identidade RG n° xxxxxxxxxxxx, inscrita no CPF sob o n° xxxxxxxxxxxxx,
brasileira, residente e domiciliado à xxxxxxxxxxxxx, nº xxxxxxxxxx - Centro, nesta cidade, doravante
denominado de CONTRATANTE, e a Empresa ..............., estabelecida na ......................, Nº...........,
............................., ............................., CNPJ n°..........................., neste ato representada pelo Sr
........................................., portador da carteira de identidade RG n°......................... , inscrito no CPF
sob o n°..................., doravante denominada CONTRATADA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e
Decretos Municipais nºs 53/2013 e 224/2016, 219/2020 e demais normas legais aplicáveis e considerando
o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° .......-PRP/2021, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do processo Administrativo nº ......../2021, firmam o presente Contrato,
obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
– O objeto do presente, é a aquisição....................................................., conforme modelo discriminados
no Termo de Referência, Anexo I, do Pregão ELETRÔNICO, para Registro de Preços nº. ......../2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 - O prazo de vigência do presente contrato será até ....... de .................. de 2022...., contado a partir
da data de assinatura do mesmo, ou até o fornecimento dos produtos ora licitados, o que primeiro ocorrer,
para fornecimento parcelado e/ou na medida da necessidade do Órgão Licitante.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação das
respectivas Notas Fiscais, devidamente atestadas na Prefeitura Municipal de Maragojipe, REFERENTES AO
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.
3.2 - Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente qualquer obrigação que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de preços ou correção monetária.
3.3 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação dos
seguintes documentos:
3.3.1 – prova de regularidade com a Receita Federal (Certidão Conjunta) dentro de seu período de
validade;
3.3.2 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela
Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
3.3.3 – prova de regularidade com a Secretaria da Fazenda do Estado de origem da Empresa;
3.3.4 – prova de regularidade com a Secretaria da Fazenda do Município de origem da Empresa;
3.3.5 – prova de regularidade com a Justiça Trabalhista através da apresentação da CNDT, dentro do
prazo de validade.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1 - A contratante pagará à contratada a importância de R$......... (..........................), por unidade de
produto fornecido, conforme Ata de Registro de Preços Nº ........-PRP/2021, que para efeito legal passa a
ser o valor do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS
5.1 - Os preços propostos, resultantes do Pregão ELETRÔNICO n.º..........-PRP/2021, mencionados na Ata
de Registro de Preços, são fixos até o término deste contrato, salvo alterações devidamente comprovadas
por documento, podendo este ser ou não aceitos pela administração sob pena de rescisão de contrato.
5.2 - Na análise do pedido de revisão de preços, dentre outros critérios, a Administração adotará para
verificação dos valores constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras do mesmo produto ou
similar, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com a
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justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no
prazo de 05 (Cinco) dias úteis.
5.3 - É vedado ao fornecedor interromper o fornecimento dos produtos, sendo o referido obrigado a
continuar as entregas enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando nesse caso
sujeita às penalidades previstas na Cláusula Décima.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 - Os recursos para a aquisição dos produtos especificados na Cláusula 01 são oriundos da Lei
Orçamentária n.º ......./........., sob as seguintes dotações:
................................
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO
7.1 - O fornecimento do item constante do Anexo I do Pregão ELETRÔNICO n.º.........-PRP/2021, será
prestado de forma parcelada, em até 03 (três) dias úteis após a data da ordem de fornecimento, mediante
a apresentação de AUTORIZAÇÃO, através de “Ordem de Fornecimento” emitida pelo Encarregado do
Setor de Compras do Município de Maragojipe, com controle feito pelo mesmo.
7.2 - Ao Município de Maragojipe reserva-se o direito de exigir a substituição do produto entregue fora da
qualidade solicitada, bem como alterar o quantitativo para menos, dentro das necessidades do Município,
obedecidas as normas legais vigentes.
CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 Fornecer os produtos às suas custas (impostos, taxas, fretes e demais encargos), mediante a “ORDEM
DE FORNECIMENTO” emitida pelo Encarregado do Setor de Compras do Município.
8.2– Responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus representantes
legais.
8.3 - Fornecer o produto de 1ª qualidade, podendo ou não ser aprovada pela Administração quando esta
apresentar qualidade inferior ao solicitado.
8.4 - Os produtos deverão ser entregues gradativamente, de acordo com a necessidade dos mesmos, com
controle feito pelo Encarregado do Setor de Compras, podendo ou não ser requeridos todos de uma só
vez, devendo ser entregues pelo (s) licitante (s) vencedor (es) no local de entrega e dentro do prazo de
entrega. A quantidade poderá ser alterada para menos ou para mais, dentro do permitido pela Lei.
8.5 - A empresa terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de
Fornecimento, para entrega do(s) produto(s) licitado(s), no seguinte endereço: Rua Nossa Senhora das
Graças – Boiada – Almoxarifado Municipal ou em outro local na sede do Município.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses e
condições previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
10.1 - Dentro de 20 (vinte) dias, contados da assinatura deste Contrato, a CONTRATANTE providenciará a
publicação de seu extrato no Órgão Oficial de divulgação do Município, de conformidade com os arts. 37,
caput, da CF/88, § 1º c.c o art. 116, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas quanto ao fornecimento dos objetos
deste Contrato poderão ser aplicados ao licitante alternativa ou cumulativamente, garantida a prévia
defesa, as seguintes sanções:
11.1.1– Advertência;
11.1.2 – Multa de até 30% (trinta por cento) do valor total da proposta, a critério da Administração e
conforme a gravidade do ato;
11.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
11.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.2 - Em conformidade com o artigo 86 da Lei Federal n.º 8.666/93, o atraso injustificado na entrega dos
produtos, objeto deste Pregão sujeitará o licitante a multa de 5% (cinco por cento) ao dia, sobre o valor
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total proposto do item em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a
entrega do produto.
11.3 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados às
detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na
forma da lei.
11.4 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais,
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei Federal n.º 8.883/94.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E REGÊNCIA LEGAL
12.1- As alterações contratuais que se fizerem necessárias serão formalizadas através de Termo Aditivo,
não podendo as comunicações expedidas modificar qualquer aspecto substancial deste Contrato.
12.2 - As Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93, alterada pelas Leis Federais n.º 8.883/94 e 9.648/98,
regerá subsidiariamente, a aplicação deste Contrato e a solução de litígios que eventualmente deles
possam resultar.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 - O foro do presente Contrato será o da Comarca de Maragojipe/Ba, excluído qualquer outro, ainda
que privilegiado. E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente
Contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, após lido e achado conforme é
assinado pela CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, .......... de ................. de 2021.
__________________________________
Pela Contratante
XXXXXXXXXXXXXXX
Prefeita Municipal
__________________________________
Pelo Contratado
Testemunha 01: _________________________ CPF: _________________________
Testemunha 02: _________________________ CPF: _________________________
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MODELO DE INDICAÇÃO DE PREPOSTO AO MUNÍCIPIO DE MARAGOJIPE
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 008-PRP/2021
Prezados Srs, a empresa ................................................................... (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ
sob n.° ................................., sediada à Rua, Av. ............................, n.° ....., Bairro ..........., Cidade
..........., Estado ......, pôr seu representante legal, abaixo assinado, indica que o Sr.(a)
..........................................., portador(a) do RG n.° ......... e CPF n.° ............, responderá como Preposto
desta empresa, frente a execução do objeto do Pregão ELETRÔNICO n.º ......../2021, acompanhando o
fornecimento do objeto licitado, até a sua conclusão.
...................., ... de .................. de 2021
______________________________________
Nome do Representante Legal Função, RG e CPF
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ANEXO IX
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008-2021
MODELO 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:
3) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mime
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;
4) a intenção de apresentara 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;
5) 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;
6) 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;
7) 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
8) 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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ANEXO X
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008-2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
_______________________(nome
da
empresa),
inscrita
no
CNPJ
nº__________,sediada____________________________________________ (endereço
completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
supervenientes, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como está
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e data
_____________________________________________________
Assinatura do representante legal

OBSERVAÇÕES: 1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da
empresa e assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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