PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228 2º Piso-Centro
CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA- E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014,
Decreto Federal nº 10024/2019, Decreto Federal nº 7.507/2012, Decreto Federal nº 7892/2013, Decreto Municipal nº 102, de
08/04/2009 (Pregão), Lei Municipal nº 1065 de 04 de novembro de 2010, Decreto Municipal nº 198, de 11/04/2017 (Pesquisa
de Preços) Decreto Municipal nº 199, de 11 de abril de 2017 (SRP) Decreto Municipal nº 184, de 17/06/2020 (Processo
Administrativo Sancionador) Decreto Municipal nº 32, de 05 de fevereiro de 2020 (Eletrônico), Decreto Municipal nº 30, de 09
de Fevereiro de 2022 (Pregoeiro e Equipe de Pregão Eletrônico).
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA
Prefeitura Municipal/ Secretarias, Superintendências demais órgãos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus/BA.
O.

III. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
V. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço
VII. NÚMERO DA LICITAÇÃO [LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL]
Nº 939916
VIII. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO N
4036/2022
VI. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
☒ Sim ☐ Não

X. RESERVA DE QUOTA ME/EPP
☐Sim ☒Não
XII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

XI. EXCLUSIVA ME/EPP
☐ SIM ☒ NÃO
XIII. VALOR ESTIMADO
R$ 1.755.694,70 (Um milhão, setecentos e cinquenta e cinco
mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

IX. FORMA DE FORNECIMENTO
Parcelada

XIV. OBJETO
Registro de preço para eventual fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias,
Superintendências e demais órgãos públicos, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus/BA.
XV. DATA INÍCIO PARA O ENVIO DE PROPOSTAS
DATA: 07/06/2022, HORÁRIO: 13h ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
XVI. LIMITE ACOLHIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
DATA: 27/06/2022, HORÁRIO: 08h
XVIII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

XVII. INÍCIO DA DISPUTA
Data: 27/06/2022, Horário: 09h

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a
formalização do contrato ou outro instrumento hábil (Art. 6º, § 2º. Decreto Municipal nº 199, de 11/04/2017)
XIX. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
XX. VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses
Conforme necessidade da Unidade, observado o art. 57 da Lei nº. 8.666/93
XXI - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados pela
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no Departamento de Licitações e Compras e sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h às
14h, na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, sito a Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping
Center, salas 224 a 228 2º Piso-Centro, CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA, pelo Telefone: (75) 3632-1320 ou pelo email: licitacao@saj.ba.gov.br
PREGOEIRO RESPONSÁVEL: SINTIA NAIARA CARDOSO RIBEIRO DA SILVA
ATO DE NOMEAÇÃO: Decreto Municipal nº 30, de 09 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
EDITAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
PREÂMBULO
O Município de Santo Antônio de Jesus, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento,
através do Pregoeiro, designado pelo Decreto Municipal nº 30, de 09 de Fevereiro de 2022, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo Menor Preço, para o Registro de preço para eventual fornecimento de materiais de expediente
para atender as necessidades das Secretarias, Superintendências e demais órgãos públicos, da Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Jesus/BA.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 27/06/2022
HORÁRIO: 09h
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
O procedimento licitatório observará as disposições da Lei federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal nº 10024/2019, Decreto Federal nº
7.507/2012, Decreto Federal nº 7892/2013, Decreto Municipal nº 102, de 08/04/2009 (Pregão), Lei Municipal nº 1065
de 04 de novembro de 2010, Decreto Municipal nº 198, de 11/04/2017 (Pesquisa de Preços) Decreto Municipal nº
199, de 11 de abril de 2017 (SRP) Decreto Municipal nº 184, de 17/06/2020 (Processo Administrativo Sancionador)
Decreto Municipal nº 32, de 05 de fevereiro de 2020 (Eletrônico), Decreto Municipal nº 30, de 09 de Fevereiro de
2022 (Pregoeiro e Equipe de Pregão Eletrônico).

1.

SEÇÃO I - DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto o Registro de preço para eventual fornecimento de materiais de
expediente para atender as necessidades das Secretarias, Superintendências e demais órgãos públicos, da
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus/BA, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante
a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco
do Brasil e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a
este último.
2. SEÇÃO II - DA DESPESA
2.1. Para a licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
3. SEÇÃO III- DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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3.2. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 199, de 11/04/2017, e na Lei nº 8.666/93.
3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.
3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.2.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.2.5. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.

SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1.

Poderão participar deste Pregão os interessados, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por
meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.

4.2.

Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante
às sanções previstas neste edital.
4.2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

4.3.

Não poderão participar deste Pregão:
4.3.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
4.3.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
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4.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do Decreto
Municipal nº 199, de 11/04/2017) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou
impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
4.3.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98;
4.3.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
4.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;
4.3.6.1. Caso o licitante encontre-se em recuperação judicial, será admitida a sua participação, desde
que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, na
forma do Acórdão nº 1201/2020 – Plenário – TCU.
4.3.7. Empresas de que tenham proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da
Constituição e art. 61, inciso I, alínea a Lei Orgânica Municipal);
4.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).
4.3.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
4.3.9.1.

Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.

Só participarão da reabertura da sessão pública, prevista na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, os
licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo próprio disponibilizado pelo sistema, após a
fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a ausência de manifestação neste momento.

4.5.

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

4.6
Os itens cujos valores sejam inferiores a 80.000,00 serão EXCLUSIVOS para ME e EPP, Exclusividade/Benefício
ME – Micro Empresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei complementar 123/2006 e Art. 6º do Decreto
6.204/07.
4.7 Para os itens superiores a 80.000,00, em cumprimento do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, o quantitativo estipulado no Termo de Referencia será subdividido, (COTA PRINCIPAL e COTA
RESERVADA);
a) Nos itens identificados como “COTA PRINCIPAL”, interessados que satisfaçam todas as exigências, especificações e
normas contidas neste Edital e seus Anexos.
b) Nos itens identificados como “COTA RESERVADA”, somente Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa
(ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, sem prejuízo de sua participação no(s) iten(s) principal(is).
4.7.1 No lote identificado como “COTA PRINCIPAL”, as licitantes que comprovarem o enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 terão
tratamento diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal.
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4.7.2 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado
da cota principal.
4.7.3 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo
menor preço, devendo a licitante vencedora proceder com a adequação na resposta à contraproposta e na proposta
escrita a ser encaminhada.
4.7.4 Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas é prioritária a aquisição dos produtos
das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condições do pedido, justificadamente.
5. SEÇÃO V – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
5.1.

No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o
disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
5.1.1. O enquadramento como microempresa – ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar nº 123/06.
5.1.2. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00,
em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, §4º, VI da Lei
Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar nº 123/06 às ME/EPP.
5.1.3. O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06
receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.
5.1.3.1.

5.2.

A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06
independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime
tributário simplificado.

Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não
possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo
próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a
49 da referida Lei Complementar (Art. 13, §2º, do Decreto 8.538/15).
5.2.1. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada o Pregoeiro até
a data e horário marcados para abertura da sessão.

5.3.

A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado
na Lei Complementar nº 123/06.

5.4.

A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o
encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.

6. SEÇÃO VI – DA HABILITAÇÃO
6.1. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação.
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6.2. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
6.2.1.

Habilitação Jurídica;

6.2.2.

Qualificação econômico-financeira;

6.2.3.

Regularidade fiscal e trabalhista;

6.2.4.

Qualificação técnica e

6.2.5.

Documentação complementar.

6.3. Documentos relativos à habilitação jurídica:
6.3.1.

Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.3.2.

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;

6.3.3.

Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.

6.3.4.

Cópia do RG dos sócios;

6.3.5.

Em caso de cooperativas:
6.3.5.1.

Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;

6.3.5.2.

Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;

6.3.5.3.

Ata de Fundação;

6.3.5.4.

Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;

6.3.5.5.

Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;

6.3.5.6.

Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e

6.3.5.7.

Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitação.

6.4. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
6.4.1. Certidão negativa de FALÊNCIA, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual;
6.4.1.1.

Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.
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6.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
6.4.2.1.
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licitante.
6.4.3.

As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, deverão juntar o
respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e o conjunto
completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta Comercial, através de
Sistema de Escrituração Digital, a saber:

a)

“Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo
(balanço e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser
confirmado no site da Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;

b)

Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;

c) Balanço Patrimonial.
6.4.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
6.4.5. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que
deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
SG = _________________ATIVO TOTAL __________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
6.4.6. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.
6.4.7. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos.

7
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228 2º Piso-Centro
CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA- E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br

6.4.7.1.

A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices
acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor estimado da
contratação, como dado objetivo de qualificação econômico-financeira.

6.4.8. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
6.4.9. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente desobrigadas da
apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse sentido e apresentar a
documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei, devidamente assinada por contador
responsável.
6.4.10. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte estão dispensadas da apresentação dos documentos
exigidos no item 6.4, documentos relativos à qualificação econômico-financeira, em conformidade
com o artigo 28 da Lei Municipal nº 1065 de 04 de novembro de 2010;
6.4.10.1.

Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou
para a locação de materiais, não será exigido do MEI, ME ou EPP a apresentação de
documentação relativa à qualificação econômico-financeira, de que trata o art. 31 da
Lei Federal nº 8.666/93 (Artigo 28 da Lei Municipal nº 1065 de 04 de novembro de
2010).

6.5. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
6.5.1.

Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);

6.5.2.

Prova de regularidade perante:
6.5.2.1.

A Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria da
Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo
inclusive as contribuições sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de
02/10/2014;

6.5.2.2.

As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.

6.5.3.
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
6.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa de débitos trabalhistas.
6.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.7. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro
do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo
estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.
6.8. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
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6.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
6.8.2. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
6.8.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.9. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
6.9.1. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 01 (um) ou mais atestados,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
6.9.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da
emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de
quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da
contratação/fornecimento.
6.9.1.2. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da
Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem
sócios ou diretores da Concorrente.
6.9.2. O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:

6.9.3.

6.9.2.1.

que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com
as exigências deste Edital;

6.9.2.2.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

6.9.2.3.

que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;

6.9.2.4.

que a proposta foi elaborada de forma independente;

6.9.2.5.

o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos
termos da Lei Complementar nº 123/06.

A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item
deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.

6.10. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
6.11. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e
trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
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6.12. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
6.12.1.Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
6.12.2.Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
6.12.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
forem emitidos somente em nome da matriz;
6.12.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor
qualificado da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, lotado na Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, designado para a Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiro ou
Membro da Equipe de Apoio.
6.13. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.
6.14. O Pregoeiro excepcionalmente no que tange as declarações exigidas, bem como os documentos para fins
habilitatórios, considerará como originais as cópias digitalizadas com suas devidas assinaturas. Desde que
estejam disponíveis tempestivamente na plataforma
6.15. Ademais o Pregoeiro poderá, a seu critério, em caráter de diligência, solicitar a apresentação das respectiva(s)
proposta(s), declaração(ões) e documentação(ões) original(ais) para efeito de verificação de sua(s)
autenticidade(s)
7. SEÇÃO VII – DO CREDENCIAMENTO
7.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoese.com.br.
7.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível,
obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de
sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
7.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura
de Santo Antônio de Jesus responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
7.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando
cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura de Santo Antônio de Jesus.
7.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.
8. SEÇÃO VIII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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8.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o
ato convocatório do pregão.
8.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@saj.ba.gov.br, ou por petição
dirigida ou protocolada no endereço Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228
2º Piso-Centro, CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA.
8.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
8.3.1. Acolhida a impugnação será definida e publicada nova data para realização do certame.
8.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três)
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço indicado no edital.
8.4.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
edital e dos anexos.
8.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
8.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
8.5.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas e vincularão os participantes e a
administração.
9. SEÇÃO IX – DA PROPOSTA
9.1. O licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
da habilitação exigidos no edital, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio
dessa documentação.
9.1.1. O licitante poderá inserir as informações diretamente no sistema ou anexar sua proposta, desde que a
proposta de preços, em ambas as formas, esteja de forma detalhada, similares à especificação do Termo
de Referência descrevendo o bem ofertado, indicando, no que for aplicável, a marca, modelo, prazo de
validade ou de garantia, quantidade e número do registro ou inscrição do bem no órgão competente,
bem como os valores unitários e totais dos itens.
9.1.2. A proposta que tiver as informações exigidas no item 9.1.1. lançadas diretamente no Sistema não será
desclassificada por haver deixado de anexar arquivo no Sistema Licitações-e.
9.1.3. A Proposta não poderá conter qualquer identificação do licitante, sob pena de desclassificação.
9.1.4. No caso de divergência entre a especificação constante no site do Banco do Brasil e o Edital, prevalecerá
a especificação constante no Edital.
9.1.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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9.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.
9.3.

9.4.

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.
É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos itens definidos no Anexo deste Edital.

9.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos objetos.
9.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
9.7. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida
no preâmbulo deste Edital.
9.7.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.
9.8. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta.
9.9. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema.
9.10. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
9.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
9.12. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
10. SEÇÃO X – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.1.

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no
preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br

10.2.

A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em
campo próprio do sistema eletrônico.

10.3. No pregão eletrônico, desde a sessão inicial de lances até o resultado final do certame, o pregoeiro deverá
sempre avisar previamente, via sistema (chat), a suspensão temporária dos trabalhos, bem como a data e o
horário previstos de reabertura da sessão para o seu prosseguimento, em observância aos princípios da
publicidade e da razoabilidade. Acórdão 2842/2016-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS
10.4. É irregular a prática de atos da sessão pública do pregão eletrônico fora do horário de expediente, por ofender
o princípio da razoabilidade (art. 5º do Decreto 5.450/2005 e art. 2º da Lei 9.784/1999). Acórdão 592/2017Plenário | Relator: ANA ARRAES
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11. SEÇÃO XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não assinar o
contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e

b) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.

c) Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta, na forma usual do
sistema eletrônico.

d) O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate da Seção
“DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de
lances;

e) Deverá ser observado o direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E
EQUIPARADOS” deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante
subsequente;

f) Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos
termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS”;

g) Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS”, ou
inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção “DA
NEGOCIAÇÃO”;

h) Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termos
da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.

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

16
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228 2º Piso-Centro
CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA- E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br

18. SEÇÃO XVIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
18.1. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
18.2. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
18.3. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº
10.024/2019.
18.4. O critério de julgamento será o de menor preço global por item.

18.5.

No Sistema Licitações-e do Banco do Brasil, a licitação do menor preço por item é denominada por lote.

18.5.1. Será desclassificada a proposta final que:
a. Contenha vícios insanáveis ou ilegalidades;
b. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
c. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;
d. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
e. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

18.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

18.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

18.8. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

18.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

18.10. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
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18.11. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal
de Santo Antônio de Jesus para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal,
profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica
qualificada e contratada pela Administração.

18.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

18.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua continuidade.

18.14. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, deverá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.

18.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
18.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

18.17. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

18.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

19. SEÇÃO XIX – DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
19.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e
compatibilidade do preço, o Pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de
habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
d) Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
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19.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial
(cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
19.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado.
19.4. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou
equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei
Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas
físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o
faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
19.5. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a
aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
19.6.

Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio dos
documentos encaminhados em conjunto com a apresentação da proposta, por meio do sistema.

19.6.1. O LICITANTE DEVE ATENTAR PARA O LOCAL PRÓPRIO EXISTENTE NO SISTEMA PARA INSERÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA QUE OS MESMOS NÃO SEJAM ANEXADOS NO MESMO LOCAL DA
PROPOSTA, CASO CONTRÁRIO, A PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA POR IDENTIFICAÇÃO.
19.7.

A verificação pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

19.8.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

19.9.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

19.10.

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

19.11.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

19.12.

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.

19.13.

Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista na Seção
“DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
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19.14. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixarlhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos ou de outras propostas,
escoimados das causas referidas no ato de inabilitação ou de desclassificação.
20. SEÇÃO XX – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
20.1. A proposta comercial, enviada exclusivamente pelo sistema, deverá conter os seguintes elementos:
a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal;
b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
c) A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
d) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
e) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
f) Número do processo e do pregão;
g) Especificação de forma detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com as
especificações do Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
h) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
i) Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
j) A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.
k) A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
l) As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
20.2. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração Independente de
Proposta, conforme Modelo constante no Edital.
20.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para
língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.
20.4. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente consularizados.
21. SEÇÃO XXI - DA AMOSTRA
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21.1 A contratada habilitada deverá, caso solicitado, apresentar 01 (uma) amostra de todos os produtos ofertados
para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes necessários,
imediatamente após a fase de habilitação.
21.2. As amostras dos produtos ofertados deverão ser entregues pelo vencedor provisoriamente classificado em
primeiro lugar, no Setor de Licitação do Município, até 48 (quarenta e oito) horas após a sessão de entrega de
envelopes de proposta, de documentos de habilitação e sessão de lances.
21.2.1. Não serão aceitas amostras entregues via correio ou postagem aérea, considerando que as empresas deverão
preencher e assinar o protocolo de entrega de amostras.
21.3. As amostras deverão estar em embalagem original e ser entregue devidamente identificadas com o nome do
fornecedor, o número da licitação e discriminando ainda a quantidade, o peso e a marca do produto.
21.4. A realização da análise mencionada será etapa classificatória para os itens licitados.
21.1.4.1. A não-apresentação da amostra ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências deste edital
implicará na automática desclassificação da proposta.
21.5. Os produtos licitados serão previamente submetidos ao controle de qualidade da Secretaria Municipal de
Administração.
21.6. As amostras apresentadas não serão pagas, nem devolvidas às contratadas.
21.6.1. As Propostas cujas amostras forem reprovadas serão desclassificadas, caso não sejam substituídas no prazo de
48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação do contratante, através do Diário Oficial do Município.
21.7. As amostras das propostas vencedoras, apresentadas por ocasião da licitação, deverão ser confrontadas com o
produto no ato da primeira entrega, estando o produto sujeito à devolução caso não esteja de acordo com as
mesmas.
22. SEÇÃO XXII - DOS RECURSOS
22.1 Declarado o vencedor, o Sistema do Banco do Brasil abrirá prazo automaticamente prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema
(OPÇÕES – CONSULTAR RECURSO), manifestar sua intenção de recorrer.
22.2 Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar a
Pregoeira o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis
no órgão dos documentos de habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer
outro documento dos autos.
22.3 Após manifestar intenção de recorrer no Sistema do Banco do Brasil, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico (OPÇÕES – LISTAR ANEXOS PROPOSTAS) ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
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22.4 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública
deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
vencedor.
22.5 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
22.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
23. SEÇÃO XXIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
23.1.

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

23.2.

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.

23.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a execução pretendida, sendo assegurada ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
24. SEÇÃO XXIV– DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
24.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados da data da convocação, procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas.
24.2. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for
solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
24.3. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido pela
Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento
convocatório.
24.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
24.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
24.6. Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais
ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação baseada na última proposta
apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser observada para fins de eventual contratação.
24.7. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as mesmas condições de
habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante toda a vigência da ata.
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24.8. Constatada a irregularidade, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente ou em qualquer outra hipótese de cancelamento do registro prevista no art.16 do Decreto
Municipal nº 199, de 11/04/2017, a Prefeitura Municipal poderá convocar o licitante subsequente na ordem de
classificação para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
24.9. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:
24.10. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do
licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
24.11. O registro a que se refere item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de
exclusão do primeiro colocado da ata.
25. SEÇÃO XXV – DA VIGÊNCIA DA ATA
25.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
26. SEÇÃO XXVI – DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
26.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do
Decreto Municipal n° 199/2017, conforme previsto na Ata de Registro de Preços anexa ao Edital.
26.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos
eventualmente firmados.
27. SEÇÃO XXVII – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
27.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por
intermédio de a) instrumento contratual; b) nota de empenho de despesa; c) autorização de compra,
conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto
Municipal nº 199, de 11/04/2017.
27.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (três)
dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato,
conforme for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital e na Ata de Registro de Preços.
27.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela
Administração.
27.4. Previamente à formalização de cada contratação, a Prefeitura Municipal realizará consulta da regularidade fiscal,
do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e do Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
27.5. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até
05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
27.6. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
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27.7. As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pela empresa contratada, com a
descrição dos bens a serem fornecidos e seus respectivos valores.
27.8. A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela empresa subcontratada, de toda a
documentação de habilitação exigida neste Edital.
27.9. A empresa contratada é responsável pelos danos causados pela subcontratada à Administração ou a terceiros na
execução do objeto subcontratado.
27.10. A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada, na hipótese de
extinção da subcontratação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos.
27.11. Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as restrições previstas neste edital.
27.12. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
27.13.

Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que
surgirem durante sua vigência, de tudo dando ciência à Administração.

28. SEÇÃO XXVIII – DA GARANTIA DO CONTRATO
28.1. Não será exigida garantia da execução do contrato.
29. SEÇÃO XXIX - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
29.1.

A contratação será formalizada através de contrato, quando for o caso.

30. SEÇÃO XXX – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
30.1. O prazo de vigência deste contrato, é de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura.
30.2. O prazo de vigência poderá ser aumentado ou reduzido ao prazo necessário para a entrega do bem, recebimento
e pagamento, observados os limites legais.
31. SEÇÃO XXXI – DO PREÇO
31.1. Durante a vigência de cada contrato, os preços são fixos e irreajustáveis.
32. SEÇÃO XXXII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
32.1.
A Contratada, sem prejuízo das obrigações constantes do Edital e do futuro contrato, deve cumprir todas as
obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
32.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a:
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
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32.1.2 As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Edital. A garantia da qualidade (ou
prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital
ou com aquele ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso.
32.1.3 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
32.1.4 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
32.1.5 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
32.1.6 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
32.1.7 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
33. SEÇÃO XXXIII- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
33.1.

O Município de Santo Antônio de Jesus obriga-se a:
33.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
33.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
33.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
33.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
33.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
33.1.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

34. SEÇÃO XXXIV - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
34.1. O início do fornecimento dos materiais se dará após a entrega da nota de empenho, bem como da Autorização de
fornecimento à contratada;
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34.2. O prazo para entrega do(s) Material(s) objeto do processo, é de 05 (cinco) consecutivos a contar da data do
recebimento da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento que será emitida via e-mail, com numeração
específica para registro do envio e acompanhamento de prazo de entrega.
34.3. O(s) Material(s) contratados deverão ser entregues no horário das 08:00 às 14:00, no endereço informado na
Autorização de Fornecimento.
34.4. Os materiais deverão ter no ato da entrega, os prazos mínimos estabelecidos no item 3 deste termo de referência.
34.5 Os materiais recusados pelo contratante deverá(ão) ser substituido(s), automaticamente no prazo máximo de
05(cinco) dias corridos, contados da data da notificação, correndo por conta do fornecedor as despesas de devolução dos
produtos recusados.
34.6. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em desacordo ou conflitante com
quaisquer especificações prescritas no item 3.1 deste Termo de Referência;
35. SEÇÃO XXXV - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
35.1. O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 3 (três) membros (servidores)
devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93.
35.2 Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, que
poderá ser acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela Secretaria de Administração e
Planejamento.
35.3. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda:
35.3.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação,
bem como se a Nota Fiscal(NF)/Fatura encontra lavrada sem incorreções;
35.3.2. A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, podendo ser prorrogado por uma
vez e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura
estão em consonância com o Edital e com seus anexos.
35.3.3. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação.
35.4. Após o recebimento provisório o preposto designado ou comissão designados atestará a Nota Fiscal se
constatado que os materiais atendem ao edital;
35.5. Caso os materiais se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA
para substituí-los no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos contados da notificação;
35.5.1. Neste caso, o recebimento do(s) materiais(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua troca será
considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a
CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias;
35.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos produtos,
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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35.7. A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a Prefeitura Municipal de Santo
Antônio de Jesus-BA.
35.8. A CONTRATANTE recusará os materiais nas seguintes hipóteses quando:
35.8.1. Houver qualquer situação em desacordo entre os materiais fornecidos e o Edital do Pregão e de seus Anexos
ou a Nota de Empenho;
35.8.2. A Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidades em desacordo com o discriminado no
Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;
35.8.3. A Nota Fiscal deixar de conter os nomes dos materiais, assim como: LOTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO e
MARCA;
35.8.4. Os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, ou ainda
possuírem defeitos de fabricação;
35.8.5. Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, o Município,
se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo Licitatório.

36. SEÇÃO XXXVI – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
36.1. O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato.
36.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
37. SEÇÃO XXXVII – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
37.1.

A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos objetos exigida no Edital e seus anexos, sob
pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos que causar ao órgão
requisitante ou a terceiros decorrentes destes eventos (garantia/validade);
37.1.1. Durante o período de garantia dos objetos, a CONTRATADA deverá arcar com os custos concernentes
a consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem
ou armazenamento e outros, os quais devem ser realizados no prazo máximo de até 02 (dois) dias
úteis contados da notificação do órgão requisitante.
37.1.2. Durante o prazo de garantia, o contratado obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas,
qualquer produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto
manuseio do produto.

38. SEÇÃO XXXVIII - DO PAGAMENTO
38.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
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38.1.1. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação
das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.
38.2. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de cumprimento dos
requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
38.2.1. Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
38.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
38.4. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações
devidas pelo contratado.
38.5. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo
em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são
inerentes.
38.6. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
38.7. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o
valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
39. SEÇÃO XXXIX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
39.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
b) não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
c) apresentar documentação falsa;
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) não mantiver a proposta;
g) cometer fraude fiscal;
h) comportar-se de modo inidôneo;
39.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
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39.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
39.3.1. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
39.3.2. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

39.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

39.3.2.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

39.3.2.3. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
39.3.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
39.3.3.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
39.3.4.Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
39.3.5.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 94/2018.
39.3.6.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
39.4. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito;
b) Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o
qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
c) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
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que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes;
39.5. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
39.5.1. Advertência por escrito

39.5.1.1.

em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o valor do contrato
por ocorrência, até o limite de 10% (vinte por cento).

39.5.1.2.

Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 10% (vinte por cento) sobre o
valor do contrato;

39.5.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
39.5.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes;
39.6. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
39.7. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no
Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa
em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
39.8. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que:
a)Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b)Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c)Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
39.9. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
39.10. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
40. SEÇÃO XL - DA RESCISÃO DO CONTRATO
40.1.

Constituem motivo para rescisão do contrato:
40.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
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40.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
40.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão
do fornecimento, nos prazos estipulados;
40.1.4. O atraso injustificado no início do fornecimento;
40.1.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
40.1.6.

A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e
no contrato;

40.1.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e
autorização expressa no Edital ou contrato;
40.1.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execução, assim como as de seus superiores;
40.1.9.

O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº
8.666/93;
40.1.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
40.1.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
40.1.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
40.1.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
40.1.14. A supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
40.1.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
40.1.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
40.1.17. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do fornecimento,
nos prazos contratuais;
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40.1.18. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do contrato;
40.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
40.1.20. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa,
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.
41. SEÇÃO XLI - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
41.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
41.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

42. SEÇÃO XLII – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
42.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício
insanável.
42.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
42.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
42.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que
diretamente dependam, ou seja, consequência do ato anulado.
42.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela se estende.
42.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
42.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que
não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
42.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.
43. SEÇÃO XLIII - DO FORO
43.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Santo Antônio de Jesus, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
44. SEÇÃO XLIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
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44.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
44.2. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
44.3. É facultada o Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando prazo para resposta dos
licitantes quando lhes for solicitada qualquer informação ou documento, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da Sessão Pública.
44.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
44.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de
Jesus.
45. SEÇÃO XLV - DOS ANEXOS
45.1. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
45.2. Termo de Referência – Anexo I;
45.3. Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo II;
45.4. Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06) – Anexo III;
45.5. Modelo de Procuração /Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento-Anexo IV;
45.6. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação Anexo V;
45.7. Modelo de Declaração de Plena Ciência e Concordância às condições editalícias – Anexo VI;
45.8. Modelo de Declaração de Inexistência de Menor – Anexo VII;
45.9. Minuta do Contrato- Anexo VIII;
45.10.

Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo IX;

45.11.

Modelo de Proposta de Preços – Anexo X.

Santo Antônio de Jesus - BA, 06 de junho de 2022.

SINTIA NAIARA CARDOSO RIBEIRO DA SILVA
Pregoeiro(a) – Decreto Municipal 30 de 09 de Fevereiro de 2022
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1 Registro de preço para eventual fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das
Secretarias, Superintendências e demais órgãos públicos, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus/BA.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E DA NATUREZA COMUM DOS BENS
A aquisição de material de expediente/escritório destina-se ao atendimento das demandas das diversas Unidades
Administrativas da Prefeitura Municipal, destinados às gestões em diversos processos administrativos de rotina,
atendendo assim as Superintendências e Secretaria.
2.2.

DO USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A utilização do Sistema de Registro de Preços é adequada em situações em que a demanda é incerta, seja em relação
a sua ocorrência, seja no que concerne à quantidade de bens a ser demandada. Acórdão TCU 2197/2015-Plenário |
Relator: BENJAMIN ZYMLER
2.3 DO BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006
2.3.1 Os itens cujos valores sejam inferiores a 80.000,00 serão EXCLUSIVOS para ME e EPP, Exclusividade/Benefício ME
– Micro Empresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei complementar 123/2006 e Art. 6º do Decreto
6.204/07.)
2.3.2 Para os itens superiores a 80.000,00, em cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, o quantitativo estipulado no Termo de Referencia será subdividido, (COTA PRINCIPAL e COTA
RESERVADA);
2.3.3 Nos itens identificados como “COTA PRINCIPAL”, as licitantes que comprovarem o enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 terão
tratamento diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal.
2.3.4 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado
da cota principal.
2.3.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo
menor preço, devendo a licitante vencedora proceder com a adequação na resposta à contraproposta e na proposta
escrita a ser encaminhada.
2.3.6 Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas é prioritária a aquisição dos produtos
das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condições do pedido, justificadamente.
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3. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1. Os materiais deverão ter as seguintes características mínimas:

ITEM

CÓDIGO DO
PRODUTO

DISCRIMINAÇÃO

UNIDADE

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

1

9909910803

ALFINETE PARA MAPA. Material
Aço, Cabeça Plástica, Redonda com
cores Variadas. Caixa com 50
unidades.

CX

250

R$ 3,22

R$ 805,00

2

473199

APAGADOR DE QUADRO BRANCO:
corpo
plástico,
com
feltro,
dimensões 14 (comprimento) x 5,0
(largura) x 2,8CM (altura) com
variação de +/- 5mm.Embalagem
com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.

UND

1200

R$ 5,27

R$ 6.324,00

3

9909910804

BANDEJA DUPLA PARA PAPEL EM
ACRÍLICO. Estrutura fixa, na cor
fume dimensões 370 x 255 mm
podendo variar 10%. Embalagem
com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.

UND

100

R$ 40,88

R$ 4.088,00

4

517721

BLOCO
AUTOADESIVO.
Com
dimensões 76x76, com 4 cores
neon, com 400fls.

UND

500

R$ 25,53

R$ 12.765,00

5

532543

BORRACHA
BICOLOR.
(azul/vermelha), para apagar tinta
de caneta e lápis, atóxica,
dimensões variáveis: comprimento
40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e
espessura 6,0 a 8,0 mm., caixa com
40 unidades.

CX

100

R$ 18,80

R$ 1.880,00

6

495330

BORRACHA PONTEIRA. Branca,
para encaixe em fundo de lápis.
Caixa com 100 unidades.

CX

300

R$ 18,22

R$ 5.466,00

VALOR TOTAL
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7

474232

CADERNO EM ESPIRAL CAPA DURA.
Com
96
Folhas,
pequeno.
Aproximadamente 200 mm x 140
mm.

UND

6.000

R$ 4,78

R$ 28.680,00

8

532544

CADERNO BROCHURA. Capa mole,
96 folhas pautadas. Dimensões
210mm x 148mm (CxL).

UND

800

R$ 4,43

R$ 3.544,00

9

9909910805

CADERNO UNIVERSITÁRIO COM
ESPIRAL. Capa dura com 10 (dez)
matérias e 200 folhas. No formato
de 200x275.

UND

700

R$ 18,03

R$ 12.621,00

10

508916

CADERNO MATÉRIA GRANDE. Offset 56 gr capa mole, com 96 à 100
folhas, formato 205 x 300mm

UND

200

R$ 8,45

R$ 1.690,00

CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA. Para
documentos, polionda, na cor azul
e branco dimensões mínimas 360 x
240 x 130mm.

UND

400

R$ 5,72

R$ 2.288,00

11
9909910806

12

504313

CAIXA ARQUIVO PARA PASTA
SUSPENSA. Para documentos em
Poliestireno
cores
variados
dimensões 430x150x273 mm.
Contendo 6 pastas suspensas

UND

250

R$ 84,77

R$ 21.192,50

13

9909910807

CAIXA
CORRESPONDÊNCIA
ARTICULÁVEL. Com três bandejas
no tamanho ofício. Proporciona
arquivamento rápido de forma
vertical. Peso: 0,729 kg dimensões
aproximadas: 355 x 253 x 120 mm.

UND

100

R$ 47,47

R$ 4.747,00

14

512569

CAIXA PLÁSTICA GAVETEIRO N 005
Organizador Bin número 005 - 4
litros
Dimensões
externa
aproximadamente L x C x A: 13 x 30
x 11 cm

UND

50

R$ 9,95

R$ 497,50
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15

9909910808

CANETA ESFEROGRÁFICA (AZUL,
VERMELHA, PRETA). Escrita fina,
caixa com 50 unidades. Material
poliestileno, quantidades de carga
1, ponta em aço inoxidável, com
esfera de tungstênio.

CX

1000

R$ 51,10

R$ 51.180,00

16

523692

CANETA MARCADORA PARA CD.
Diversas superfícies, com ponta
fina 1.0 mm, cor preta, gravado no
corpo a marca do fabricante.
Embalagem: cartela com 01 caneta,
contendo dados de identificação
do produto, data de fabricação e
prazo de validade.

UND

160

R$ 3,52

R$ 563,20

17

9909910809

CARTOLINA
DUPLEX/PAPEL
DUPLEX. Com 240gr, cores fortes
variadas, dimensões 480x650mm

UND

2.000

R$ 1,20

R$ 2400,00

18

9909910810

CARTOLINA. Material celulose
vegetal,
gramatura180G/M²,
formato 50x66cm, cores diversas.
Pacote com 100 unidades.

PCT

100

R$ 101,14

R$ 10.114,00

19

9909910183

CDR. Virgem, gravação 700 mb
dados/ 80min. Áudio, em estojo
plástico individual. Embalagem
original do fabricante, lacrado com
filme.

UND

100

R$ 1,60

R$ 160,00

20

505027

CLASSIFICADOR TRANSPARENTE.
Com elástico, em PVC, tamanho
ofício. Capacidade 200 folhas,
315x210mm.

UND

500

R$ 2,90

R$ 1.450,00

21

505029

CLASSIFICADOR TRANSPARENTE.
Sem elástico, em PVC, tamanho
ofício, Largura 240X340mm (LxA).

UND

700

R$ 2,51

R$ 1.757,00

22

9909910811

CLIPS TRANÇADO. Material aço
niquelado, caixa com 12 unidades.
Tamanho N 1.

CX

400

R$ 6,58

R$ 2.632,00
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23

528748

COLA DE ISOPOR 90G.
Cor:
Transparente Composição: Acetato
de Polivinila e Álcool Especial para
EPS e Similares, para Trabalhos de
Decoração e Artesanato. Secagem
Rápida.

UND

1500

R$ 6,90

R$ 10.350,00

24

9909910812

COLA GLITTER. Várias cores, líquida
brilhante, atóxica, para aplicações
em papel e similares, composição:
resina de pva, glitter e conservante
tipo benzotiazol. Frasco com 35g.

UND

6.000

R$ 4,60

R$ 27.600,00

25

497771

CLASSIFICADOR COM ELASTICO.
Material pvc transparente, cor
branco, com dimensões 355X225
mm (CxL).

UND

300

R$ 5,24

R$ 1.572,00

26

489655

COLA PARA MADEIRA. Aplicações:
para colagem de peças de madeira
em geral como: portas, janelas,
caixas, chapas, encaixes de peças
de madeira, além de papel,
papelão e cartões. Ideal para
fabricação de móveis, possui pega
rápida e firme. As superfícies que
serão coladas, devem estar limpas,
perfeitamente planas e secas.
Aplique a Cola diretamente com o
bico (camada uniforme) em uma
das superfícies e junte as partes
imediatamente, antes da secagem.
Mantenha as partes sob pressão
até a secagem total. Não tóxica.
Embalagem com 1 KG

UND

250

R$ 23,90

R$ 5.975,00

27

502103

COLCHETE LATONADO N10. Tipo
bailarina. Com 50mm. Caixa com
72 unidades.

CX

50

R$ 6,92

R$ 346,00
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28

515496

CORRETIVO LÍQUIDO. Inodoro e
atóxico, a base de água. Frasco
com 18 ml, caixa com 12 unidades.

CX

150

R$ 23,67

R$ 3.550,50

29

499087

E.V.A. COM GLITTER. Ideal para
trabalhos escolares, decoração etc.
O E.V.A. é um produto atóxico,
emborrachado, higiênico, textura
homogênea. Tamanho da folha:
Medindo 400 x 600 x 2mm.

UND

3.000

R$ 7,66

R$ 22.980,00

30

520515

ENVELOPE A4. Branco, caixa com
250 unidades. Gramatura de
80g/m² a 90g/m Dimensões 229 x
324mm.

CX

100

R$ 76,27

R$ 7.627,00

31

508628

ENVELOPE PARDO LISO MEIO
OFICIO. Envelope saco kraft
natural.
Gramatura
80g/m²,
Dimensões 185x248 mm. Caixa
com 250 unidades

CX

100

R$ 118,01

R$ 11.801,00

32

509799

ENVELOPE
BRANCO.
Confeccionado em papel off set;
branco, com medidas 310 x 410mm
(LxA); Gramatura de 75 a 90g/m2
sem timbre. Caixa com 100
unidades.

CX

150

R$ 71,83

R$ 10.774,50

33

509800

ENVELOPE. Com gramatura 80
g/m². Cor pardo, sem timbre,
dimensões 240 x 340 mm, pacote
com 250 unidades.

CX

100

R$ 59,84

R$ 5.984,00

34

515483

ENVELOPE PARDO. Confeccionado
em papel off set; com medidas
310 x 410mm (LxA); Gramatura de
75 a 90g/m2 sem timbre. Caixa
com 100 unidades.

CX

100

R$ 71,83

R$ 7.183,00
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35

488416

GIZ DE CERA. Foi desenvolvida para
trabalhos infantis, ajudando a
criança no aprendizado da escrita e
no desenvolvimento de sua
coordenação motora. É ideal para o
uso na pré-escola e em trabalhos
escolares diversos. Com corantes
Atóxico, Resistente a quebra, com
selo do INMETRO. Caixa 12
unidades.

CX

3000

R$ 7,59

R$ 22.770,00

36

532480

GRAMPEADOR
METÁLICO.
Capacidade mínima para grampear
100 folhas de papel 75gr/m².

UND

100

R$ 87,80

R$ 8.780,00

37

528394

GRAMPEADOR METÁLICO 26/6.
Capacidade mínima para grampear
25 folhas de papel 75gr/m².
Dimensões mínimas 20,0 x 4,5 x 90
cm.

UND

600

R$ 14,10

R$ 8.460,00

38

489760

GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO.
Para grampos com: Altura: 4 mm a
14 mm Largura: 11,3 mm espessura
do grampo: 0,7 mm. Possui trava
de segurança para evitar disparos
acidentais. Alta resistência.

UND

20

R$ 56,52

R$ 8.478,00

39

532481

GRAMPO PARA GRAMPEADOR,
galvanizado, tamanho nº 23/13,
capacidade para grampear de 50
até 100 folhas. Caixa com 5000
unidades, contendo a marca do
fabricante.

CX

100

R$ 12,84

R$ 1.284,00

40

9909910815

HIDROCOR. Caneta hidrográfica
grande, ATÓXICA, á base d'agua,
com tampa antiasfixiante, com
pontas finas, c/ 12 cores.

CX

4.000

R$ 10,00

R$ 40.000,00

41

9909910816

GRAMPO PARA GRAMPEADOR
26/6, galvanizado, caixa com 5.000
unidades,
com
dados
de
identificação do produto e marca
do Fabricante, pentes com 105
grampos.

CX

800

R$ 7,15

R$ 5.720,00
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42

9909910817

LÁPIS DE COR GRANDE. Revestido
em madeira comprimento de
17,5cm com variação de + ou 0,5cm gravado no corpo a marca
do fabricante embalagem com 12
cores diversas com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.

CX

4800

R$ 9,76

R$ 46.848,00

43

9909910818

LIVRO ATA. Com 75g/m² Pautado,
capa dura na cor preta, formato
297x210mm, com 100 folhas offset,
brancas, pautadas e
numeradas.

UND

200

R$ 10,57

R$ 2.114,00

44

9309000010

LIVRO ATA. Pautado, sem margem,
capa dura, cor preta 50 folhas,
dimensões mínimas 298 x 203 mm,
numerado tipograficamente, papel
alta alvura 56g/m2

UND

100

R$ 7,92

R$ 792,00

45

9909910820

LIVRO DE PROTOCOLO. Capa dura,
Dimensões: 230 x 170 (CxL) mm,
com 100 folhas.

UND

150

R$ 12,79

R$ 1.918,50

46

510611

MARCADOR DE PÁGINA. Com
dimensões de 45x12mm, com 8
cores c/adesivo. Conteúdo: 8
blocos com 25 folhas cada.

PCT

1000

R$ 11,19

R$ 11.190,00

47

9909910847

MARCADOR
PARA
QUADRO
BRANCO. Recarregável na cor azul.
Tubo interno 7 x 1,5 cm, comp 12,9
cm.

UND

150

R$ 3,86

R$ 579,00

48

497813

MASSA DE MODELAR. Macia,
atóxica, que não manche as mãos,
não endureça e possa ser
reaproveitada. Composição: ceras,
pigmentos e carga. Caixa de 90g
com 06 cores.

CX

2.500

R$ 3,03

R$ 7.575,00

49

504792

MOLHA DEDO (PASTA). Não tóxico
indicado para manuseio de papeis,
embalagem de 12gr. Caixa com 12
unidades.

CAIXA

100

R$ 21,72

R$ 2.172,00

41
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228 2º Piso-Centro
CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA- E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br

50

502741

SUPORTE PARA FITA ADESIVA. Com
dimensões 45x50 foi desenvolvido
para tornar a aplicação de fitas
embaladora mais fácil! Com design
simplificado e fácil de utilizar, o
suporte torna as atividades mais
fáceis devido a existência de sua
lâmina dupla que torna o corte
mais rápido e eficiente.

UND

20

R$ 30,17

R$ 603,40

51

508502

PAPEL COUCHÊ. Formato A4,
gramatura 180g/m². Pacote com 50
folhas. Dimensão 297 x 210mm
(CxL).

PCT

350

R$ 20,29

R$ 7.101,50

52

505052

PAPEL CARBONO. Para escrita
manual, película em poliéster,
monoface, na cor azul, dimensões
297 x 210mm. Embalagem: caixa
com 100 folhas, com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.

CX

5

R$ 43,56

R$ 217,80

53

9909910848

PAPEL CARTÃO SUPREMO. Cores
variadas, 240 g, dimensões 50 x 70
cm. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e
data de fabricação. Acondicionado
em embalagem de 50 folhas

UND

10.000

R$ 1,43

R$ 14.300,00

54

528679

PAPEL
CELOFANE.
Dimensões
85x100cm (LxC). Cores sortidas,
Gramatura 18g/m². Embalegem
com 50 unidades.

PCT

50

R$ 66,94

R$ 3.347,00

55

7501010144

PAPEL
CONTACT
COLORIDO.
Laminado de pvc autoadesivo,
cores variadas. Protegido no verso
com papel siliconado. Rolo 45 cm
x10m.

ROLO

100

R$ 50,48

R$ 5.048,00

56

512979

PLÁSTICO AUTOADESIVO INCOLOR.
Laminado de pvc autoadesivo.
Protegido no verso com papel
siliconado. Rolo 45 cm x10m.
Gramatura 60g/m².

ROLO

80

R$ 53,65

R$ 4.292,00
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57

505244

PAPEL CREPOM PARAFINADO. Com
superfície enrugada, dimensões 48
x 200cm, cores diversas. Gramatura
18 G/ M².

UND

4000

R$ 1,64

R$ 6.560,00

58

526184

PAPEL CREPOM. Com superfície
enrugada, dimensões 48 x 200cm,
cores diversas. Gramatura 18 G/
M².

UND

300

R$ 1,27

R$ 381,00

59

525646

PAPEL LAMINADO. Com superfície
de aparência metálica, em cores
variadas, dimensões 60x50cm

UND

3000

R$ 1,12

R$ 3.360,00

60

491692

PAPEL MICRO-ONDULADO. Liso,
Com dimensões 50 x 80cm.
Gramatura
250g/m².
Cores
Diversas

UND

1000

R$ 3,80

R$ 3.800,00

61

9909910849

PAPEL ALMAÇO (PAUTADO). Com
margem, dimensões 280 x200 mm
(CxL), com 400 Folhas.

PCT

30

R$ 35,55

R$ 1.066,50

62

532578

PAPEL SEDA. Material celulose
vegetal, dimensões 60x48cm (CxL),
cor variada, gramatura 18g/m².

UND

1400

R$ 0,35

R$ 490,00

63

9909910850

CANETA MARCA TEXTO. Cores
sortidas
com
tinta,
superfluorescente e cor viva para
sublinhar e destacar, ponta
chanfrada, maior destaque, maior
durabilidade, 2 medidas de traço:
1,0 mm para sublinhar e 4,0 mm
para destacar, grifpen dt/am,
tamanho aproximado de 12 cm,
caixa com 12 UNID..

CX

500

R$ 16,52

R$ 8.260,00

64

9909910851

PINCEL PARA PINTURA N4. Pincel
chato de cabo longo de madeira e
virola de alumínio.

UND

500

R$ 3,59

R$ 1.795,00

65

9909910852

PINCEL PARA PINTURA N6. Pincel
chato de cabo longo de madeira e
virola de alumínio

UND

500

R$ 3,46

R$ 1.730,00
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66

9909910853

PINCEL PARA PINTURA N8. Pincel
chato de cabo longo de madeira e
virola de alumínio.

UND

500

R$ 3,64

R$ 1.820,00

67

9909910854

PINCEL PARA PINTURA N10. Pincel
chato de cabo longo de madeira e
virola de alumínio.

UND

500

R$ 3,48

R$ 1.740,00

68

9909910855

PINCEL PARA PINTURA N00. Pincel
chato de cabo longo de madeira e
virola de alumínio.

UND

500

R$ 5,67

R$ 2.835,00

69

9909910856

PINCEL PARA PINTURA N2. Pincel
chato de cabo longo de madeira e
virola de alumínio.

UND

500

R$ 2,90

R$ 1.450,00

70

532467

LÁPIS PRETO Nº 2. Corpo sextavado
de madeira, envernizado e
apontado, dureza carga HB,
material carga grafite. Caixa com
144 unidades.

CX

500

R$ 42,36

R$ 21.180,00

71

490169

FITA ADESIVA TRANSPARENTE
LARGA.
Em
polipropileno,
dimensões largura mínima de 45
mm e máxima de 50 mm x
comprimento 50 m. Embalagem:
unidade separada com material
anti-adesivo, com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.

UND

2000

R$ 6,03

R$ 12.060,00

72

9909901943

FITA ADESIVA TRANSPARENTE
FINA. Dorso em celofane e adesivo
em resina de borracha natural,
dimensões mínima 12 mm x 50 m.
Embalagem em rolo com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.

UND

800

R$ 1,93

R$ 1.552,00

73

528356

FITA ADESIVA DUPLA FACE. Em
polipropileno, dimensões 19 mm x
30 m. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.

UND

800

R$ 7,91

R$ 6.328,00
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74

497798

FITA ADESIVA CREPE, na cor bege
dimensão 25 mm x 50m.
Embalagem em rolo com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.

UND

300

R$ 5,26

R$ 1.578,00

75

9909910857

EXTRATOR DE GRAMPO. Tipo
espátula, em aço cromado,
dimensões 15 cm, largura 15mm.
CAIXA COM 12 UNIDADES.

CX

20

R$ 21,19

R$ 423,80

76

504941

FITA ADESIVA CREPE BEGE.
Dimensão 18 mm x 50 m.
Embalagem: rolo individual, com
dados de identificação do produto
e marca do fabricante.

UND

1.300

R$ 5,53

R$ 7.189,00

77

9909910858

FITA ADESIVA CREPE BRANCA.
Dimensão 19 mm x 50 m.
Embalagem: rolo individual, com
dados de identificação do produto
e marca do fabricante.

UND

1.000

R$ 5,09

R$ 5.090,00

78

9909910859

ENVELOPE PARA CONVITE: material
papel Off-Set, tipo saco, tamanho:
comprimento 220mm x 160mm,
gramatura 90g/m2.

UND

3000

R$ 0,42

R$ 1.260,00

79

479110

ESTILETE LARGO. Corpo de plástico,
lâmina larga dividida, dimensões de
18 x 105 mm.

UND

300

R$ 5,33

R$ 1.599,00

80

9909910860

ETIQUETA LASER A4 . Com
dimensões 25,4 x 99,0 mm, caixa
com 100 folhas, 22 etiquetas por
folhas, totalizando 2.200 etiquetas.

CX

15

R$ 54,09

R$ 811,35

81

488430

EMBORRACHADO
EVA.
cores
diversas dimensões: 60x40x2 (Cx Lx
Espessura).

UND

3.500

R$ 1,87

R$ 6.545,00

82

478881

ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, sem
timbre, dimensões 240 x 340mm.
Caixa com 250 unidades.

CX

60

R$ 83,14

R$ 6.651,20

83

504803

ELÁSTICO PARA DINHEIRO nº 18,

PCT

300

R$ 21,55

R$ 6.465,00
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pacote com 500gr.
84

503238

COLA
TIPO
SILICONE
50g.
Desenvolvida
para
trabalhos
manuais, indicada para tecidos (de
algodão), papelão, madeira, fitas
de cetim e gorgurão, cordão de São
Francisco, sianinha e feltro.

UND

500

R$ 9,19

R$ 4.695,00

85

475583

COLCHETE LATONADO N12. Tipo
bailarina. Com 50mm. Caixa com
72 unidades.

CX

50

R$ 9,48

R$ 474,00

86

504813

CLIPS PARA PAPEL N 8/0. Em aço,
caixa com 25 unidades.

CX

1.000

R$ 4,45

R$ 4.450,00

87

9909910861

COLA EM BASTÃO 20g. Não tóxica,
lavável, à base de água, com
glicerina, caixa com 12 unidades.

CX

240

R$ 26,92

R$ 6.460,80

88

520130

REFIL DE COLA QUENTE GROSSA.
Para pistola de cola quente grande,
embalagens 1 kg

KG

200

R$ 45,88

R$ 9.176,00

89

504810

CLIPS PARA PAPEL N 2/0. Em aço
niquelado, caixa com 100 unidades.

CX

1.500

R$ 3,86

R$ 5.790,00

90

504812

CLIPS PARA PAPEL N 4/0. Em aço
niquelado, caixa com 50 unidades.

CX

1.500

R$ 4,56

R$ 6.840,00

91

9909910862

CLASSIFICADOR S/ ELÁSTICO. Com
dimensões de 245mm x 340mm
(LxA). Em plástico transparente,
com grampo e trilho.

UND

1500

R$ 4,22

R$ 6.330,00

92

505030

CLASSIFICADOR
TRANSPARENTE
COM ELÁSTICO FINO. Plástico
reforçado, dimensões 340cm x
240cm (AxL). Cores variadas.

UND

2.000

R$ 2,35

R$ 4.700,00

93

9909910863

CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO
ESPESSURA 4cm: em plástico
amarelo com 4cm com dimensões
245x335x40mm.

UND

800

R$ 5,79

R$ 4.632,00

94

474233

CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO
ESPESSURA 2cm. Em plástico

UND

800

R$ 4,00

R$ 3.200,00
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transparente, espessura de 2 cm de
largura, 250 mm X 335 mmx20mm.
95

505989

BORRACHA BRANCA. Para apagar
escrita a lápis, macia, dimensões
mínimas 34 x 23 x 8 mm. Nº. 40,
caixa com 40 unidades.

CX

300

R$ 14,35

R$ 4.305,00

96

474444

CALCULADORA
ELETRÔNICA.
Número dígitos 12 unidades, tipo
mesa (4 operações básica), fonte
alimentação
solar/bateria,
caractericas adicionais visor de
cristal líquido, sistema cálculo
binário.

UND

50

R$ 19,21

R$ 960,50

97

515194

BALÃO LISO EM LÁTEX. Tamanho
nº 07, liso pacotes com 50
unidades,
cores
variadas.
Embalagem com identificação do
produto, validade, data de
fabricação.

PCT

1200

R$ 9,61

R$ 11.532,00

98

497749

BARBANTE
DE
CORDÃO.
Resistente, 100% algodão natural,
08 fios. Rolo com 250g.

ROLO

300

R$ 10,11

R$ 3.033,00

99

532484

APONTADOR: de lápis nª 02,
manual, portátil, 1 entrada, em
material plástico rígido, sem
deposito.

UND

5.200

R$ 1,23

R$ 6.396,00

100

495316

PAPEL SEMI KRAFT. Gramatura
80g/m², dimensões 60cm x200m.

BOMBINA

60

R$ 90,33

R$ 5.419,80

101

9909910864

PAPEL VERGÊ BEGE. Dimensões
210 x 297 mm, gramatura 180g/m²,
Embalagem com 50 folhas.
Embalagem com 50 folhas, com
dados de identificação do produto
e marca do fabricante.

PCT

160

R$ 18,04

R$ 2.886,40

102

9909910865

PAPEL VERGÊ BRANCO. Dimensões
210 x 297 mm, gramatura 180
g/m2. Embalagem com 50 folhas,
com dados de identificação do

PCT

150

R$ 15,07

R$ 2.260,50
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produto e marca do fabricante.

103

9909911688

PAPEL ALCALINO. Alta alvura, cor
branco, formato A4, dimensões
210 x 297mm, (LxC), gramatura 75
g/m2. Caixa com 10 resmas, cada
resma com 500 folhas. Contendo a
marca do fabricante. (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)

CX

1125

R$ 198,13

R$ 222.896,25

104

9909910866

PAPEL ALCALINO. Alta alvura, cor
branco, formato A4, dimensões
210 x 297mm, (LxC), gramatura 75
g/m2. Caixa com 10 resmas, cada
resma com 500 folhas. Contendo a
marca do fabricante.

CX

375

R$ 198,13

R$ 74.298,75

105

508500

PAPEL CAMURÇA. Dimensões 40x
60cm, gramatura 85g/m²,
nas
cores variadas.

UND

1000

R$ 0,97

R$ 970,00

106

520123

PAPEL MILIMETRADO. Dimensões
210 x 297 mm, 75g/m².
Apresentação: bloco com 50 folhas,
com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.

BLOCO

30

R$ 12,64

R$ 379,20

107

508351

PASTA AZ FINA. Para arquivo,
lombo estreito, tamanho oficio.
Possui o mecanismo, o olhal, e o
compressor niquelados, possui
etiqueta na lombada, revestida
com cartão, espessura de 2mm e
coberta extremamente com papel
monolúcido plastificado.

UND

300

R$ 11,27

R$ 3.381,00

108

9909910867

PASTA AZ LARGA. Tamanho G.
lombo largo, tamanho ofício, com
ferragem de metal e visor de
plástico com etiqueta removível,
cor preta.

UND

2500

R$ 13,29

R$ 33.225,00
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109

506105

PASTA CATÁLAGO. Capacidade
para 100 plásticos, capa de papelão
revestido com plástico na cor
preta. Dimensões 255mm x 330mm
(L xA).

UND

1200

R$ 30,14

R$ 36.168,00

110

484745

PASTA PLÁSTICA. Abertura em L ,
0,15 A-4, incolor, pacote 10
unidades.

PCT

600

R$ 10,95

R$ 6.570,00

111

497837

PASTA SUSPENSA. Em papelão,
dimensão 360x240mm, caixa com
50 unidades.

CX

500

R$ 130,98

R$ 65.490,00

112

520740

PEN DRIVE 32 gb. Conexão USB 2.0,
Design giratório, e sem tampa,
capacidade de armazenamento: 32
gb,taxa de transferência: 10mb/s
de
leitura,
funções:
armazenamento, reprodução e
transferência de dados. Totalmente
compatível com Windows, MAC
OS e Linux,

UND

250

R$ 39,10

R$ 9.775,00

113

9909910147

PERFURADOR PAPEL. Em metal,
tipo mesa, tratamento superficial
pintado, capacidade perfuração
40fl,
funcionamento
manual,
características adicionais base
plástica protetora, quantidade
furos 2 un, tipo furo redondo.

UND

100

R$ 49,39

R$ 4.939,00

114

504951

PERFURADOR PAPEL. Em metal,
tipo mesa, tratamento superficial
pintado com capacidade para
perfurar no mínimo 70 folhas de
papel 75 g/m². Dimensões 240 x
115 x 112 mm.

UND

80

R$ 88,28

R$ 7.062,40

115

525433

PINCEL MARCADOR PERMANENTE.
Ponta porosa, na cor verde,
gravado no corpo a marca do
fabricante, comprimento de 12cm,
com variação de +/- 10%.caixa com
12 unidades.

CX

320

R$ 25,64

R$ 8.204,80
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116

9909910868

PINCEL RECARREGÁVEL QUADRO
BRANCO
(PRETO,
VERDE
E
VERMELHO,
AZUL).
Ponta
indeformável, fácil de apagar sem
deixar resíduos, gravado no corpo a
marca do fabricante, comprimento
de 10cm.

UND

2500

R$ 3,86

R$ 9.650,00

117

520139

PISTOLA COLA QUENTE PEQUENO.
Potência mínima 10 Walts, bivolt.
Para uso de bastão de silicone fino.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto e marca
do fabricante.

UND

300

R$ 16,17

R$ 4.851,00

118

496548

PISTOLA COLA QUENTE GRANDE.
Potência mínima 40 Walts. Para
aplicação de cola em bastão grossa,
bivolt. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.

UND

400

R$ 31,77

R$ 12.708,00

119

508353

PISTOLA PARA COLA QUENTE SEMI
PROFISSIONAL.
Tensão
alimentação 110/220, potência
mínima 80 w, bastão silicone 15
mm,, desenvolvido para bastão de
cola de silicone, fio reforçado com
plug elétrico especial.

UND

30

R$ 68,63

R$ 2.058,90

120

532549

PORTA CANETA. Com porta clips e
porta lembrete, em acrílico,
tamanho padrão. Embalagem com
dados de identificação do produto
e marca do fabricante.

UND

600

R$ 17,33

R$ 10.398,00

121

532474

PRANCHETA EM ACRÍLICO. Com
prendedor metálico niquelado,
para papel de dimensões 216 x 330
mm, formato A - 2.

UND

700

R$ 14,63

R$ 10.241,00

122

528708

QUADRO BRANCO. Com suportes
para apagador e pinceis, em
laminado
melaminico,
com
moldura de alumínio, dispositivo
para fixação em parede, dimensões

UND

600

R$ 79,96

R$ 47.976,00

50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228 2º Piso-Centro
CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA- E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br

900 x 600 mm.

123

513711

QUADRO DE AVISO (MURAL). Com
moldura em alumínio, fundo de
cortiça, com dimensões 90x120
(CxL).

UND

80

R$ 147,56

R$ 11.804,80

124

491205

REABASTECEDOR PARA PINCEL
ATÔMICO. Frasco com 37ml cores,
azul. Preto, verde , vermelho.

UND

300

R$ 8,85

R$ 2.655,00

125

522165

REFIL PARA PISTOLA PEQUENA
FINA.
Adesivo termoplástico
elaborado à base de resinas
sintéticas e ceras especiais
indicados para as mais diversas
aplicações. 1 KG, com dimensões
30cm x 7,5 mm (CxL).

KG

300

R$ 34,20

R$ 10.260,00

126

522146

REFIL RECARGA. Para marcador de
quadro branco na cor azul.

UND

1200

R$ 4,99

R$ 5.988,00

127

489759

RÉGUA EM PLÁSTICO INCOLOR
30cm.
Graduação
polegada.
Espessura de 3mm.

UND

3400

R$ 1,00

R$ 3.400,00

128

528696

RÉGUA EM PLÁSTICO INCOLOR
50cm. Graduada. Com no mínimo
3,0 mm de espessura e 35 mm
largura.

UND

500

R$ 3,41

R$ 1.705,00

129

504955

SACO
PLÁSTICO
PARA
DOCUMENTOS. Em PVC cristal
tamanho A4, 0,20, com 02 furos,
com dimensões 21x29,70 cm (LxC).

UND

1200

R$ 0,30

R$ 360,00

130

518873

TECIDO TNT. Com 1,40mt de
largura e gramatura 40. Diversas
cores. Rolo com 50 metros

ROLO

120

R$ 134,57

R$ 16.148,40

131

487123

TESOURA 13cm. Com ponta
arredondada, tipo escolar, cabo de
plástico rígido, resistente formato
anatômico, lâmina
em
aço

UND

3200

R$ 2,58

R$ 8.256,00
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inoxidável.

132

495418

TESOURA 19,0cm. Cabo de plástico
rígido, formato anatômico, lâmina
em aço inoxidável.

UND

150

R$ 18,85

R$ 2.827,50

133

487118

TESOURA 21,0cm. Cabo de plástico
rígido, formato anatômico, lâmina
em aço inoxidável.

UND

500

R$ 18,50

R$ 9.250,00

134

532520

TINTA GUACHE. Caixa com 6 potes
de 15mL com as cores branca,
vermelho. Atóxica, embalagem
com identificação do fornecedor,
validade, data de fabricação.

CX

1700

R$ 6,44

R$ 10.948,00

135

9909910879

TINTA PARA CARIMBO PRETA E
AZUL. Automático. Frasco com 40
ml. Componente à base de óleo,
aspecto físico líquido, aplicação
almofada.
embalagem
com
identificação
do
fornecedor,
validade, data de fabricação.

UND

200

R$ 5,34

R$ 1.068,00

136

504949

PERCEVEJO:
Material
metal,
tratamento superficial lantonado,
tamanho 10. Caixa com 100
unidades.

CX

50

R$ 4,91

R$ 245,50

137

520869

ALMOFADA PARA CARIMBO: em
tecido, entintada na cor azul,
estojo
plástico,
dimensões:
comprimento 13,0 cm x largura
mínima 7,0 cm e máxima 10,0 cm.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto e marca
do fabricante.

UND

50

R$ 3,96

R$ 198,00

138

525578

PLACA DE ISOPOR. Espessura 15
mm.
Com
dimensões
1000x500x15mm.

UND

100

R$ 6,74

R$ 597,00

139

508570

UND

100

R$ 7,12

R$ 712,00

PLACA DE ISOPOR. Espessura 20
mm.
Com
dimensões
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1000x500x20mm.

140

508571

PLACA DE ISOPOR. Espessura 40
mm
com
dimensões
1000x500x40mm.

UND

100

R$ 10,12

R$ 1012,00

141

9909911559

CADERNO DE DESENHO: Tipo
espiral de cartografia, sem
margem, sem folha de seda,
medindo no mínimo (200x275)mm,
espiral, capa dura e contra contra
capa em triplex com gramatura
minima de 230g/m2,com 96 folhas.

UND

6000

R$ 9,90

R$ 59.400,00

142

9909911560

CADERNO PARA ESCRITA PAUTA.
Ampliada baixa visão ou braille
caderno tamanho universitário
espiral * produto nacional * pautas
ampliadas de 1,5 cm * caderno
com 100 folhas * gramatura 90 grs
* capa e contracapa em pvc
dimensões (l x a) 21 cm x 30 cm.

UND

800

R$ 30,23

R$ 24.184,00

143

9909911561

CALCULADORA DIGITAL. De mesa,
impressão em bobina de papel,
capacidade 12 (doze) dígitos,
velocidade de impressão não
inferior a 2 linhas/segundo, tecla
duplo zero, memória, impressão
em preto e vermelho, tecla de
porcentagem

UND

05

R$ 265,97

R$ 1.329,85

144

9909911562

CANETA PARA TECIDOS. Caneta
com ponta de poliéster para
marcar e pintar tecidos com ela
você poderá fazer acabamentos e
detalhes em pinturas sobre tecidos

UND

300

R$ 5,84

R$ 1.752,00
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145

9909911563

CAVALETE. Quadro tipo flip chart,
branco, com estrutura, moldura e
cavalete em mdf, com porta
canetas/apagador, pés com pontas
arredondadas
para
melhor
estabilidade. A: 170cm, L: 54cm, p:
54cm. Medida do tampo: 90cm.

UND

15

R$ 106,68

R$ 1.600,20

146

9909911564

COLA BRANCA. Liquida, 90 gramas,
adesivo a base de P.V.A., para uso
em papel, cerâmica, tecidos,
artesanato,
com
bico
economizador,
peso
liquido
embalagem:
caixa
com
12
unidades.

CX

300

R$ 35,05

R$ 10.515,00

147

9909911565

COLA SPRAY. Utilizada para
colagem de espuma, madeira,
tecido em estofados de auto e
tapeçaria. não recomendado para
laminado
de
poliuretano.
Embalagem de 500ml.

UND

300

R$ 55,23

R$ 16.569,00

148

9909911566

COMPASSO DE METAL. Com grafite
compasso de metal com regulagem
de ponta. Regulagem de abertura
embalagem. Compasso. Pontas de
grafite. Recarregável, comprimento
mínimo de 11cm.

UND

1.200

R$ 10,35

R$ 12.420,00

149

9909911567

CORDA DE NYLON. Trançado,
diâmetro de 5mm, carga ruptura
500kgf.

Kg

50

R$ 26,25

R$ 1.312,50

150

9909911568

FITILHO. Presente c/50mt diversas
cores

ROLO

100

R$ 3,53

R$ 353,00

151

9909911569

GLITTER. Cores diversas. Pacote
com 500grs. Usado em roupas,
maquiagens, trabalhos escolares e
etc. Material: PVC.

UND

300

R$ 76,10

R$ 22.830,00
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152

9909911570

GRAMPEADOR
METÁLICO.
Capacidade mínima para grampear
12 folhas de papel 75gr/m².
Dimensões mínimas 140 x 37 x 50
mm.

UND

250

R$ 9,30

R$ 2.325,00

153

9909911571

GRAMPO GALVANIZADO. Para
grampeador, tamanho 106/8,
caixinha com 2.500 unidades.

CAIXA

30

R$ 13,96

R$ 418,80

154

9909911572

ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO
VERTICAL. Fumê especificações
organizador de escritório vertical 3
divisórias. Com dimensões

UND

20

R$ 48,68

R$ 973,60

155

9909911573

PAPEL COUCHÊ. 120g/m² para
impressora jato de tinta. Pacote
com 50 folhas. Comprimento 297
mm, largura 210mm.

PCT

200

R$ 50,25

R$ 10.050,00

156

9909911574

PAPEL DE CARTÃO.
Colorido,
dimensões 21 x 33 cm, diversas
cores.

UND

2.000

R$ 0,35

R$ 700,00

157

9909911575

PAPEL PARA ESCRITA BRAILLE A4.
Gramatura 120g Quantidade de
folhas: 500 gramatura: 120g/m²
formato: A4 (21cm x 29,7cm)
.

PCT

100

R$ 89,23

R$ 8.923,00

158

9909911576

PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO. Em
papel cartolina 180g, cor amarela,
30 x 40cm fechado, frente e verso,
fotolito, com abas de 03cm nas
laterais.

UND

12.000

R$ 2,13

R$ 25.550,00

159

9909911577

PASTA SANFONADA PLÁSTICA. A4
transparente com 31 divisórias
polipropileno, cor transparente.
Indicada para o uso no trabalho ou
em casa, é ideal para separar e
organizar documentos. Possui 31
divisões,
espessura
0,70mm
dimensões 250x350mm

UND

50

R$ 59,60

R$ 2.980,00
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160

9909911687

161

9909911578

QUADRO BRANCO. Com suportes
para apagador e pinceis, em
laminado
melamínico,
com
moldura de madeira, dispositivo
para fixação em parede, dimensões
200 x 120 mm. (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)

UND

450

R$ 283,96

R$ 127.782,00

UND

150

R$ 283,96

R$ 42.594,00

QUADRO BRANCO. Com suportes
para apagador e pinceis, em
laminado
melamínico,
com
moldura de madeira, dispositivo
para fixação em parede, dimensões
200 x 120 mm.

162

9909911579

TESOURA
ADAPTADA
COM
DISPOSITIVO DE AUTO-ABERTURA.
Com adaptador efeito mola 20 cm
de
comprimento
aproximadamente, modelo escolar,
tamanho aproximado da tesoura
13 cm.

UND

600

R$ 28,44

R$ 17.064,00

163

9909911580

TRANSFERIDOR ESCOLAR. Material
acrílico, graduação 0 a 360 gra,
características adicionais dividida
em grau e ½ grau.

UND

600

R$ 2,34

R$ 1.404,00

164

9909911581

BOBINA PARA CALCULADORA: Em 1
via, tubo plástico, dimensão
57mmx30mx12mm (LxCxA).

UND

200

R$ 1,78

R$ 356,00

165

504818

COLCHETE LATONADO N10. Tipo
bailarina. Com 50mm. Caixa com
72 unidades.

CX

50

R$ 4,25

R$ 212,50

TOTAL

R$1.755.694,70

3.2. DAS MARCAS DOS PRODUTOS E MEDIDAS
3.2.1. A marca indicada será uma só para cada item.
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3.2.1.1. Durante a vigência do contrato, a marca poderá ser substituída por outra de qualidade equivalente ou
superior, com vistas a evitar-se a descontinuidade de ações, atividades e projetos, nesse caso sendo exigida a
manifestação do corpo técnico da Prefeitura Municipal.
3.2.1.2. O produto ofertado em substituição no curso da execução do objeto deverá atender fielmente às descrições
técnicas do Termo de Referência, dependendo sempre de requerimento prévio e aprovação do fiscal do contrato.
3.2.1.3. Poderá ser exigido Laudos emitidos por laboratório qualificado e de reconhecida idoneidade, como forma de
garantir a qualidade.
3.2.2. Não serão aceitas variações nas medidas e pesos dos produtos constantes da ata de registro de preços
decorrente desse processo.
3.3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS
3.3.1. Os materiais devem ser:
De boa qualidade, com bom acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias;
De boa resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário;
Entregues obedecendo rigorosamente as cláusulas do Edital e seus anexos.
Entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, identificados, e em
perfeitas condições de armazenagem.
3.3.2. Materiais de baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação vigente aplicada,
serão rejeitados pela Prefeitura Municipal, e a despesa do transporte decorrente da devolução dos produtos será por
conta do fornecedor.
3.3.3. O contratante deverá estar ciente do que a Lei nº 8.666/93 prescreve no seu art. 96 e que a Prefeitura adotará
todas as medidas contra aquele que infringir em qualquer das hipóteses no dispositivo legal previsto1.
3.4. DA GARANTIA/VALIDADE DOS MATERIAIS
3.4.1. Os materiais devem ter a garantia/validade mínima de 12 (doze) meses contados do atesto da nota fiscal, salvo
se pela natureza e condições possuir usualmente no mercado validade inferior.

1 Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou
mercadorias, ou contrato dela decorrente:
I - elevando arbitrariamente os preços;
II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
III - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato:
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
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3.4.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida no Edital e seus anexos, sob
pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos que causar a Prefeitura
Municipal ou a terceiros decorrentes destes eventos (garantia/validade);
3.4.3. Durante o período de garantia dos produtos, a CONTRATADA deverá arcar com os custos concernentes a
consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem ou
armazenamento e outros, os quais devem ser realizados no prazo máximo de até 05 (dois) dias consecutivos contados
da notificação recebida.
4. DAS AMOSTRAS
4.1 A contratada habilitada deverá, caso solicitado, apresentar 01 (uma) amostra de todos os produtos ofertados para
avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes necessários,
imediatamente após a fase de habilitação.
4.2. As amostras dos produtos ofertados deverão ser entregues pelo vencedor provisoriamente classificado em
primeiro lugar, no Setor de Licitação do Município, até 48 (quarenta e oito) horas após a sessão de entrega de
envelopes de proposta, de documentos de habilitação e sessão de lances.
4.2.1. Não serão aceitas amostras entregues via correio ou postagem aérea, considerando que as empresas deverão
preencher e assinar o protocolo de entrega de amostras.
4.3. As amostras deverão estar em embalagem original e ser entregue devidamente identificadas com o nome do
fornecedor, o número da licitação e discriminando ainda a quantidade, o peso e a marca do produto.
4.4. A realização da análise mencionada será etapa classificatória para os itens licitados.
4.4.1. A não-apresentação da amostra ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências deste edital
implicará na automática desclassificação da proposta.
4.5. Os produtos licitados serão previamente submetidos ao controle de qualidade da Secretaria Municipal de
Administração.
4.6. As amostras apresentadas não serão pagas, nem devolvidas às contratadas.
4.6.1. As Propostas cujas amostras forem reprovadas serão desclassificadas, caso não sejam substituídas no prazo de
48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação do contratante, através do Diário Oficial do Município.
4.7. As amostras das propostas vencedoras, apresentadas por ocasião da licitação, deverão ser confrontadas com o
produto no ato da primeira entrega, estando o produto sujeito à devolução caso não esteja de acordo com as
mesmas.
5. DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA
5.1. O início do fornecimento dos materiais se dará após a entrega da nota de empenho, bem como da Autorização de
fornecimento à contratada;
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5.2. O prazo para entrega do(s) Material(s) objeto do processo, é de 05 (cinco) consecutivos a contar da data do
recebimento da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento que será emitida via e-mail, com numeração
específica para registro do envio e acompanhamento de prazo de entrega.
5.3. O(s) Material(s) contratados deverão ser entregues no horário das 08:00 às 14:00, no endereço informado na
Autorização de Fornecimento.
5.4. Os materiais deverão ter no ato da entrega, os prazos mínimos estabelecidos no item 3 deste termo de
referência.
5.5 Os materiais recusados pelo contratante deverá(ão) ser substituido(s), automaticamente no prazo máximo de
05(cinco) dias corridos, contados da data da notificação, correndo por conta do fornecedor as despesas de devolução
dos produtos recusados.
5.6. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em desacordo ou conflitante com
quaisquer especificações prescritas no item 3.1 deste Termo de Referência;
5.7. O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 3 (três) membros (servidores)
devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93.
5.8. Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, que
poderá ser acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela Secretaria de Administração e
Planejamento.
5.9. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda:
5.9.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação,
bem como se a Nota Fiscal(NF)/Fatura encontra lavrada sem incorreções;
5.9.2. A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, podendo ser prorrogado por uma vez
e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em
consonância com o Edital e com seus anexos.
5.9.3. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação.
5.10. Após o recebimento provisório o preposto designado ou comissão designados atestará a Nota Fiscal se
constatado que os materiais atendem ao edital;
5.11. Caso os materiais se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA
para substituí-los no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos contados da notificação;
5.11.1. Neste caso, o recebimento do(s) materiais(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua troca será
considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a
CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias;
5.12. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos produtos,
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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5.13. A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a Prefeitura Municipal de Santo
Antônio de Jesus-BA.
5.14. A CONTRATANTE recusará os materiais nas seguintes hipóteses quando:
5.14.1. Houver qualquer situação em desacordo entre os materiais fornecidos e o Edital do Pregão e de seus Anexos
ou a Nota de Empenho;
5.14.2. A Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidades em desacordo com o discriminado no
Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;
5.14.3. A Nota Fiscal deixar de conter os nomes dos materiais, assim como: LOTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO e
MARCA;
5.14.4. Os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, ou ainda
possuírem defeitos de fabricação;
5.14.5. Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, o Município,
se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo Licitatório.
6. ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
6.1. Quanto ao Conteúdo da Proposta de Preço:
6.1.1. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento
do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes,
seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do
objeto contratado.
6.1.2. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra, salvo na
hipótese de reprovação de amostra, desde que a modificação seja para marca de melhor qualidade e não haja
modificação do valor do item.
6.1.3. As marcas comerciais dos materiais, nas especificações e nos orçamentos, quando citadas, servem
exclusivamente para indicar o padrão de qualidade do material. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade,
característica e tipos equivalentes.
6.1.4. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a
planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é
suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
6.1.5. A Equipe Técnica de Pregão, assistidos por pessoa designada do setor de patrimônio, deverá observar se o
material que está sendo ofertado pela contratada atende às exigências do Edital.
7. DO ORÇAMENTO ESTIMADO
7.1. O custo total estimado para aquisição do objeto deste Termo de Referência é de R$ 1.755.694,70 (Um milhão
setecentos e cinquenta e cinco reais, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).
8. DA FORMA DE PAGAMENTO
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8.1. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento definitivo do material e da
apresentação do documento fiscal correspondente.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, enquanto a
proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal nº 199, de 11
de abril de 2017.
9.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de
1993 e no Decreto Municipal nº 199, de 11 de abril de 2017.
9.3. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os
possíveis Licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
9.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes (art. 21 do Decreto Municipal nº 199, de 11 de abril de 2017).
9.5. Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 21 do Decreto Municipal nº 199, de 11 de
abril de 2017).
9.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata após a primeira aquisição ou contratação
por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou
contratação pelo órgão gerenciador (art. 21 do Decreto Municipal nº 199, de 11 de abril de 2017).
9.6.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar o fornecimento ou
contratação solicitada, observado o prazo de vigência desta Ata (art. 21 do Decreto Municipal nº 199, de 11 de abril de
2017).
9.7. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes
da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 21 do Decreto Municipal nº 199, de 11 de abril
de 2017).
9.8. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a solicitar o
fornecimento relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo Pregão Eletrônico para Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
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9.9. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e participantes será de no mínimo
50%(cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência. O Consumo Mensal será informado
em Cronogramas de Fornecimentos encaminhados pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
10. UNIDADE FISCALIZADORA
10.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, por
servidor especificamente designado para este fim.
11. DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do fornecimento, por meio de
ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do licitante vencedor, mediante a
apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de Competente.
11.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade
trabalhista e fiscal com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como junto ao FGTS.
12. MEDIDAS ACAUTELADORAS
12.1. Consoante o Artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 São obrigações da Contratante:
13.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
13.1.2.verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
13.1.3.comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
13.1.4.acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
13.1.5.efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
13.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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14.1 A Contratada, sem prejuízo das obrigações constantes do Edital e do futuro contrato, deve cumprir todas as
obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
14.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital
e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
14.1.2 As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Edital. A garantia da qualidade (ou prazo de
validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital ou com aquele
ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso.
14.1.3 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
14.1.4 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
14.1.5 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
14.1.6 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
14.1.7 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
16.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas
as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002.
18. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
18.1 Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 01 (um) ou mais atestados, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado.
18.1.1 O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel
timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como
conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação/fornecimento.
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18.1.2 Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela
própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.
19. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
19.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no site Banco de Preços e mercado local
em ANEXO ao processo administrativo.
19.2 Cotações em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes no
relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º
do Art. 5º, bem como Inc. II e III do Art. 5º.
19.3. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Santo Antônio de Jesus-BA, 28 de Abril de 2022.

Aprovo este Termo de Referência.
Grislanny Oliveira Campos
Santo Antônio de Jesus, 28 de Abril de 2022.
Subgerente de Cadastro de Fornecedor
WENDERSON SANTOS DE BRITO
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

64
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228 2º Piso-Centro
CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA- E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1.

a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes
da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura
oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.
Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para os efeitos do tratamento diferenciado da
Lei Complementar nº 123/06 e para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaramos:
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº
123/06.
Ou
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de
empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei
complementar nº 123/06.
Local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

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

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

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

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

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

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
declaramos, sob as penas da lei, em
atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2022 – TERMO DE CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE
JESUS, E A____________, PARA FORNECIMENTO DE......
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede administrativa na ________________________, Centro, Santo Antônio
de Jesus – BA, CEP ____, por seu Gestor_________________________ [inserir nacionalidade, estado civil e profissão],
portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e
CPF (MF) nº ________________, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, com
sede ___________________________, por seu responsável, o Sr. _____________________, portadora da Cédula de
Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº
________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa ________________________________,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço
completo], Telefone: (XX)________, E-mail:_____________, representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir
nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________
[inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a
representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], com base no Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP e todas as disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº
8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, instruído no Processo Administrativo nº
4036/2022, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto o eventual fornecimento de materiais de expediente para atender as
necessidades das Secretarias, Superintendências e demais órgãos públicos, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio
de Jesus/BA., conforme especificações constantes no Edital e Anexos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP e
quantitativos constantes da tabela a seguir:
ITEM
...
...

DESCRIÇÃO

FORMA

QUANT

MARCA

V. UNIT

V. TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total deste contrato é de R$ ___(___).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
2

3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes,
especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:

2

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil (Art. 6º, § 2º. Decreto Municipal nº 199,
de 11/04/2017)
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UNIDADE: Informar no Contrato
PROJETO/ATIVIDADE: Informar no Contrato
ELEMENTO DE DESPESA: Informar no Contrato
FONTE DE RECURSOS: Informar no Contrato
3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para
atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de
Jesus pela Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1. O início do fornecimento dos materiais se dará após a entrega da nota de empenho, bem como da Autorização de
fornecimento à contratada;
4.2. O prazo para entrega do(s) Material(s) objeto do processo, é de 05 (cinco) consecutivos a contar da data do
recebimento da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento que será emitida via e-mail, com numeração
específica para registro do envio e acompanhamento de prazo de entrega.
4.3. O(s) Material(s) contratados deverão ser entregues no horário das 08:00 às 14:00, no endereço informado na
Autorização de Fornecimento.
4.4. Os materiais deverão ter no ato da entrega, os prazos mínimos estabelecidos no item 3 deste termo de referência.
4.5 Os materiais recusados pelo contratante deverá(ão) ser substituido(s), automaticamente no prazo máximo de
05(cinco) dias corridos, contados da data da notificação, correndo por conta do fornecedor as despesas de devolução dos
produtos recusados.
4.6. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em desacordo ou conflitante com
quaisquer especificações prescritas no item 3.1 deste Termo de Referência.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO
5.1. O fornecimento deverá ser executado na forma prevista no Termo de Referência da Licitação e de acordo com as
necessidades e conveniências do Contratante:
5.1.1. O preço contratado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive encargos sociais,
trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a única e completa remuneração pelo
fornecimento do material, incluído frete até os locais de entrega.
5.1.2. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a
condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
5.1.13. É vedada a cessão ou transferência total do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada,
não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
5.1.14. É possível a subcontratação parcial do objeto desde que devidamente autorizada pela Contratada.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

72
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Avenida Roberto Santos, nº 96 – Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228 2º Piso-Centro
CEP: 44.440-900 - Santo Antônio de Jesus-BA- E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br

6.1. O prazo de vigência deste contrato é de _____ (quantidade por extenso), contado da data da sua assinatura, para
o fornecimento dos materiais especificados neste contrato, excluídos o dia do começo e incluído o do vencimento,
estando a sua vigência adstrita art. 57, § 1º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.
7.2. A Contratada, sem prejuízo das obrigações constantes do Edital e do futuro contrato, deve cumprir todas as
obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
7.2.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a:
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
7.2.2 As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Edital. A garantia da qualidade (ou
prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital
ou com aquele ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso.
7.2.3 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.2.4 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
7.2.5 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
7.2.6 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2.7 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do contratante;
b) a subcontratação total para a execução do objeto deste contrato.
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
7.4.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.4.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.4.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
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7.4.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
7.4.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.4.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal válido correspondente
ao material fornecido.
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou por
representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela Administração do
CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do
contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização do fornecimento de que trata este ato licitatório será exercido pelo Executor do Contrato,
designado pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10. Não será exigida garantia da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
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11.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do fornecimento
realizado, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do licitante vencedor,
mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de
Competente.
11.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte
da CONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento realizado, em 02 (duas) vias,
emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, para fins de liquidação e
pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações de regularidade trabalhista e fiscal para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal e perante o FGTS.
11.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da operação final
apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da terceira,
considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais.
11.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será
devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas
saneadoras.
11.6. O Contratante não fica obrigado a tomar os objetos/serviços na totalidade do valor e das quantidades estimados
para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento/serviço efetivamente realizado.
11.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
12.1. O preço unitário considerado para o fornecimento/execução dos serviços será o preço ofertado na proposta
vencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que,
direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus
por despesas decorrentes.
12.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão ser
reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua
solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura
Municipal de Santo Antônio de Jesus.
12.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
12.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do
IBGE pro rata tempore.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a
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correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da
ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I=

6/100
365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
13.2. O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.
Constituem motivo para rescisão do contrato:
14.1.
O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
14.2.
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
14.3.
A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do
fornecimento, nos prazos estipulados;
14.4.
O atraso injustificado no início do fornecimento;
14.5.
A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
14.6.
A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;
14.7.
A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e autorização
expressa no Edital ou contrato;
14.8.
O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;
14.9.
O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
14.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
14.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
14.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
14.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
14.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços/materiais, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
14.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
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14.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do
serviço/fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
14.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato;
14.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
14.19. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES

15.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
15.1.1. Advertência por escrito;
15.1.2. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o
qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
15.1.3. Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
15.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
15.2.1. Advertência por escrito;
15.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por ocorrência, até o
limite de 30%;
15.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
15.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do
Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa
prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
15.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas
ou aos profissionais que:
15.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
15.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.5. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
15.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
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15.7.

A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela
Administração.
15.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de
competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
15.9. As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário Municipal de Administração e Planejamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

16.

O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula-se ao edital e anexos
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP, constante do Processo Administrativo nº 4036/2022, bem como à
proposta do CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Santo Antônio de Jesus, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes da parte, CONTRATANTE e
CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Santo Antônio de Jesus - BA, em [data].
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
GENIVAL DEOLINO SOUZA
Prefeito
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
WENDERSON SANTOS DE BRITO
Secretário
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
NOME:

CPF:

NOME:

CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
ANEXO IX
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos _____ dias do mês de ________ de dois mil e vinte dois, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, pessoa
jurídica de direito interno, com sede administrativa na ______________________________________, pelo Prefeito
Genival Deolino Souza , [inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador do CPF (MF) nº _______________,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, órgão gerenciador da Ata, com sede
___________________________, por seu responsável, o Sr. _____________________, portador da Cédula de
Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº
________________, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal
nº 199, de 11/04/2017; do Decreto Municipal nº 102, de 08/04/2009; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP, conforme Ata publicada em ____/___/______ e homologada em ____/___/______,
resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela
empresa ___________, inscrita no CNPJ sob o nº _______, com sede na ___________, CEP __________, no Município
de _____________, Telefone: (XX) ________, E-mail:____________, neste ato representada pelo(a) Sr(ª).
__________, portador(a) da Cédula de Identidade nº ___________ e CPF nº _______, cuja proposta foi classificada no
certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o Registro de preço para eventual fornecimento de materiais de expediente para atender as
necessidades das Secretarias, Superintendências e demais órgãos públicos, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio
de Jesus/BA, conforme especificações constantes no Edital e Anexos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP e
quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM
...
...
...
...

DESCRIÇÃO

FORMA

MARCA

QUANT

V. UNIT

V. TOTAL

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a
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vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 199, de
11/04/2017, e na Lei nº 8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de
penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de
classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos
da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em
razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha
apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente
justificada.
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4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido
porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória
dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados
para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte
integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de
preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do
fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de
Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos
órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº
10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos
órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações com valor até
R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis como cartacontrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos
anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais
como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual,
dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta
apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante (a)
instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra, conforme disposto no
artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 199, de 11/04/2017.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (três)
dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
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6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela
Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade fiscal da
Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das
condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.

Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, observado a vigência do
crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de atendimento do interesse público.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções “DA OBRIGAÇÃO
DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.

Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a
proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto n° 99, de 26/04/2018,
do Decreto Municipal nº 199, de 11/04/2017, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Santo Antônio de Jesus, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Local, data
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
GENIVAL DEOLINO SOUZA
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ANDRÉ SOUZA GOMES DE ARAUJO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
WENDERSON SANTOS DE BRITO - Secretário
Órgão Gerenciador da Ata

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

CPF:

NOME:

CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
ANEXO X
Modelo de Proposta de Preços
A
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o fornecimento do
objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022/SRP, conforme especificação constante do Termo de
Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:
a)
prazo de validade da proposta: _______ (________) dias;
b)
prazo para fornecimento:
________(_________) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da planilha de
quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________( _________________________).
Os dados da nossa empresa são:
a)
Razão Social:
______________________________________;
b)
CNPJ Nº:
______________________________________;
c)
Endereço Completo: __________________________________;
d)
Fone: _____________________________________________;
e)
Fax (se houver):_______________________________________;
f)
E-mail: ______________________________________________;
g)
Conta Bancária/Agência/Banco: __________________________.

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

Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
CONTATO:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO:
OBJETO:

ITEM

...

UF:
FONE:

E-MAIL:
INSC. ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
AGÊNCIA:

PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
VALOR
DISCRIMINAÇÃO
FORMA
QUANTIDADE
3
UNITÁRIO

C/C:

VALOR
4
TOTAL

MARCA

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

VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL (POR EXTENSO):
5
VALOR TOTAL DA PROPOSTA :
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto,
sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais,
impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas
inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado,
estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
048/2022/SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
__________________, _____/____/____
______________________________________
LOCAL
DATA
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
Observações:A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a
execução do contrato.

3

Para fins de julgamento da proposta e posterior registro de preço, serão consideradas até duas casas decimais.

4

O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.

5

O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta.
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