PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001-31

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
ID BANCO DO BRASIL Nº: 896730
(Processo Administrativo n° 157/2021)
I - DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA:

27 a 28/10/2021 AS 08:00 HORAS;
28/10/2021 ÀS 08:00 HORAS;
28/10/2021 ÀS 09:00 HORAS

II - ENDEREÇO ELETRÔNICO
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública on-line, conduzido por servidor público denominado PREGOEIRO, por meio da
utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, através do endereço eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br constante
do site do Banco do Brasil S/A, gestor do sistema.
III - LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
Na Sala de Licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal, Praça Municipal No 10, Centro – Baianópolis/BA.
IV – ANEXOS:
Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; Anexo III – Declaração Única; Anexo IV- Minuta do Contrato.
Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o HORÁRIO DA BAHIA e
serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
O MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL, designada pelo Decreto nº 050/2021,
sediada à Praça Municipal, no 10, Centro, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento
menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigências estabelecidas neste Edital.
1. O OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E MOBILIÁRIO
ESCOLAR PARA ATENDER AOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
E DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIANÓPOLIS-BAHIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
1.2. A licitação contém quatro lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se aos licitantes a participação no
mesmo conforme o seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto
às especificações do objeto.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em Recurso do Fundo Municipal de Saúde – FMS de
Baianópolis/BA.
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UNIDADE: 02.04.002- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 12.361.004.2.014 - DESENV. DAS AÇÕES DO ENSINO FUDAMENTAL
ATIVIDADE: 12.365.004.2.013 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE - 01, 15

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário, previamente, o credenciamento do
usuário, através do Banco do Brasil.
3.2 O credenciamento dar-se-á através da atribuição de chave de identificação e senha individual que será pessoal e intransferível
para acesso ao sistema, sendo o credenciado responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e
competências, implicando em responsabilidade legal e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao Pregão Eletrônico.
3.3 Quaisquer informações e esclarecimentos sobre o sistema Licitações-e devem ser obtidos, exclusivamente, junto ao Banco do
Brasil, através dos telefones 3003 0500 - Suporte Técnico ou 0800-785678 - BB Responde.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade esteja compatível com o objeto deste Pregão Eletrônico.
4.2 Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações:
4.2.1 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
4.2.2 Estiverem com falência decretada;
4.2.3 Estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Baianópolis;
4.2.4 Reunidas em consórcio.
4.2.5 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88
da Lei 8.666/93;
4.2.6 Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
4.2.7 Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista,
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico, consoante o art.
9º da Lei 8.666/93.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave
de acesso e senha.
5.3.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja
alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
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5.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexão.
5.5.
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.
5.6.
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.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 A proposta de preços deverá ser enviada em formulário eletrônico, através do site http://www.licitacoes-e.com.br, no prazo
previsto para recebimento das propostas.
6.2 O Licitante deverá manifestar em campo próprio, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais
condições previstas neste edital e que assume como firme e verdadeira sua Proposta e lances.
6.3 O licitante deverá indicar especificação completa dos bens, atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de
Referência, com a descrição precisa do que pretende ofertar, inclusive com a indicação da marca do produto cotado;
6.4 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
6.5 A proposta de preços deverá apresentar os preços unitários, totais e global, para o produto ofertado, expressando os valores
em moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas
alternativas.
6.6 Nos preços unitários propostos estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos os serviços preliminares, complementares,
ou provisórios necessários à perfeita execução do serviço, mesmo que não constem das planilhas de preço, como também todos os
custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas,
contribuições fiscais, bem como todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à execução do objeto
contratado.
6.7 O formulário da proposta de preços em sua forma impressa, conforme modelo do Anexo II, somente será utilizado pelo licitante
arrematante.
6.8 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para início da sessão
pública.
6.9 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos, mas na hipótese do licitante vencedor ser convocado e aceitar assinar o contrato, considerar-se-á como prorrogada a
validade da proposta de preços apresentada por igual prazo.
6.10 A formulação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o responsável
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
6.11 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.
7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados
neste Edital.
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7.2 Iniciada a sessão pública do pregão não cabe desistência da proposta.
7.3 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
7.3.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.
7.3.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na
fase de aceitação.
7.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.5 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.6 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.6.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do lote.
7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no
Edital.
7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 100,00 (cem reais).
7.10 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.
7.11 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.
7.12 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.
7.12.1Não 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.
7.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de
valores.
7.13.1 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.
7.14 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.
7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificação do licitante.
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7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública
será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.20 Em relação a lotes não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco
por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após
a comunicação automática para tanto.
7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
7.25 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.
7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº
8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.26.1 no país;
7.26.2 por empresas brasileiras;
7.26.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances
empatados.
7.28 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.
7.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta readequada
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.
7.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
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8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e
à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos
dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
8.3 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria Requisitante ou, ainda, de pessoas
físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
8.4 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta
subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
8.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.6 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas,
a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.7 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no
sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.7.1
É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.
8.7.2
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.
8.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
8.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso,
com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.10.1
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.10.2

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.11 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.
8.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
9 DA HABILITAÇÃO
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9.1 Os documentos necessários à habilitação, conforme relação abaixo, deverão, preferencialmente, apresentar índice
relacionando-os e informando as folhas em que se encontram.
9.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituído por certidão simplificada, expedida pela
Junta Comercial da sede da licitante;
9.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores e
respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial da sede
da licitante;
9.1.1.3 Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício, podendo ser substituído por certidão expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
9.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de
registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.1.2.1 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
9.1.2.2 Prova de Regularidade com a Dívida Ativa da União e Seguridade Social; mediante apresentação de Certidão
Conjunta de Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União e Seguridade Social (INSS);
9.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede do licitante;
9.1.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de
Certificado de Regularidade da Situação/CRF.
9.1.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
(Lei 12.440/11).
9.1.2.6 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões
negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
9.1.3

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.1.3.1

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o
caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação;

9.1.3.2

Caso o licitante se encontre em Recuperação Judicial, poderá o Pregoeiro abrir diligência para
habilitação legal.

9.1.3.3

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;

9.1.3.4

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

9.1.3.5

A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:
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9.1.3.6

No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no
Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;

9.1.3.7

No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de
Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta
Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente.

9.1.3.8

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

9.1.3.9

Em se tratando de Microempresas e empresas de pequeno porte é facultado apresentação do Balanço Patrimonial

9.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1.4.1

Comprovação de aptidão, através de Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por Pessoas Jurídicas de Direito
Público ou Privado, que demonstrem ter a sociedade, prestado serviços compatíveis em características, quantidades e
prazos semelhantes com o objeto desta licitação.

9.1.4.2

O atestado deverá ser impresso em papel timbrado, com nome e telefone de contato dos responsáveis pela informação
atestada, não sendo aceitas declarações genéricas de catálogos, manuais de Internet, devendo ainda atestar a
satisfação com o produto ofertado pela licitante.

9.1.4.3

O atestado técnico deverá ser acompanhado da sua nota fiscal para comprovação de veracidade do mesmo.

9.1.4.4

Alvará de Funcionamento.

9.1.4.5

As empresas que fabricam produtos derivados de madeira devem possuir:

9.1.4.5.1 Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do Ibama, acompanhado do
respectivo Certificado de Regularidade válido com chave de Autenticação, instituído pelo artigo 17, inciso II, da lei
nº 6.938, de 1981, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000, e legislação
correlata, nos seguintes termos:
9.1.4.5.1.1

Documento emitido em nome da licitante e/ou fabricante do item cotado que comprove que as madeiras
utilizadas na fabricação e/ou montagem dos itens são oriundas de áreas de florestas nativas com Projetos de
Manejo Florestal ou de áreas de reflorestamento aprovados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, conforme prevê a Instrução Normativa nº 112/2006, ou;

9.1.4.5.1.2

Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, com validade, vigência na data da solicitação que comprove que a
licitante e/ou fabricante do item cotado está legalizada perante este órgão fiscalizador para industrialização
de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e
alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000.

9.1.5 OUTROS DOCUMENTOS
9.1.5.1 Certidão da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, referente ao TCU - Inidôneos - Licitantes Inidôneos; CNJ - CNIA Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Portal de Transparência CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, através do site
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), conforme artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13(Lei anticorrupção).
9.1.5.2 Declaração Única, conforme modelo do Anexo III, contendo:
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a) Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998.
b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei n.º 8.666/93;
c) Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
e) Declaração que esta empresa é considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Incisos I e II do
artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo
3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
9.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou através de publicações em órgão de imprensa oficial, ou
cópia autenticada por cartório competente ou pelos servidores da COPEL, mediante apresentação dos originais.
9.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos no presente edital e seus
anexos.
9.4 Os documentos extraídos via Internet serão considerados válidos após a confirmação da autenticidade por servidor municipal no
endereço oficial (site) do órgão emitente.
9.5 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte sujeitas ao regime
da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática das mesmas.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 Concluída a fase de lances, após análise dos documentos de habilitação da empresa arrematante ora anexados no sistema, a referida
empresa será convocada via sistema, para que em até 02 (dois) dias úteis, encaminhar os documentos de habilitação e a proposta de
preços readequada em função do lance final, devendo o valor de sua proposta final ser igual ou imediatamente inferior a este valor.
10.1.1 Caso o licitante faça o envio dos documentos de habilitação e proposta detalhada pelos correios, deverá postá-los via Sedex,
com o envio do código de rastreamento à COPEL pelo e-mail licitacao@baianopolis.ba.gov.br
10. 2 Será desclassificada a Proposta de Preços ou inabilitado o licitante que descumprir o prazo estabelecido no item anterior,
devendo o Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação.
10.3 Na hipótese da proposta de preços definitiva contemplar vários itens, o ajuste deverá ser realizado de forma linear sobre os
preços unitários, sobre o preço total do item e sobre o valor global, aplicando-se o mesmo desconto, de modo que reflita na nova
proposta a redução de preço proporcionada pelo lance do vencedor.
10.4 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº
123/06, quando do envio dos documentos de habilitação e que possuam alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for comunicado da
irregularidade existente, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.5 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na legislação pertinente, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de
preferência.
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10.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar
o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.
11.2

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
11.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.
11.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SISTEMA, sendo responsabilidade do
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 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.
12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório.
13. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
13.1 Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico através do e-mail licitacao@baianopolis.ba.gov.br,
ou presencialmente protocolizadas na Comissão Permanente de LICITAÇÃO - COPEL, situada na Praça Municipal, 10, Centro –
Baianópolis/BA, das 08h às 12h.
13.1.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações 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.
13.1.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração.
13.1.3 As impugnações entregues após o decurso dos prazos legais, não serão acatadas pelo pregoeiro.
13.1.4 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
13.1.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do
processo de licitação.
13.1.6 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.
14. RECURSO
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14.1 Depois de declarado o vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante, inclusive o que for desclassificado antes da fase de disputa,
poderá manifestar, motivadamente, de forma sucinta, sua intenção de interpor recurso através da opção “ACOLHIMENTO DE RECURSO”
do sistema eletrônico.
14.2 O Sistema aceitará esta intenção de forma imediata, ao ato de declaração do vencedor; a ausência desta manifestação neste prazo
importará na decadência do direito de recurso.
14.3 A partir da manifestação será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões constantes do recurso, que deverão
ser encaminhadas à COPEL, ficando os demais licitantes desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões no mesmo
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente
14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser enviados por meio eletrônico através do e-mail licitacao@baianopolis.ba.gov.br ou
presencialmente no Setor de Licitações desta Prefeitura situado Praça Municipal, 10, Centro – Baianópolis/BA, das 08h às 12h.
14.5 Cabe ao Pregoeiro receber e examinar os recursos e contrarrazões de recurso, podendo reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco)
dias úteis ou, nesse mesmo período, quando mantiver sua decisão, encaminhá-lo(s) à autoridade competente que decidirá sobre a sua
pertinência, no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
14.5.1 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da tempestividade e da
existência de motivação da intenção de recorrer.
14.6 Decididos os recursos, a Autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento
licitatório.
14.7 Manifestações posteriores e os recursos que forem enviados por fax ou e-mail não serão acatadas pelo Pregoeiro.
14.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL.
14.9 Os licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, quer em caráter de recurso, para obter o
retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7°, da Lei n° 10.520/2002.
14.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15. CONTRATAÇÃO
15.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Administração emitirá a nota de empenho e depois firmará contrato
específico com o licitante vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta que integra este edital.
15.2 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de até 08 (oito)
dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas, podendo solicitar sua prorrogação por igual
período, por motivo justo e aceito pela Administração.
15.2.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante a
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho (CNDT) e as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, estiverem com prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
15.2.2 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada para, no prazo
de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com
prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
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15.3 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das
propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo
à contratação.
15.4 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.
15.5 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.6 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for o caso, compensações
ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
15.7 O futuro contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia e expressa
anuência da Administração.
16. DOS PRAZOS E RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. Os produtos/serviços, objeto da presente licitação, deverão ser entregues/prestados em Baianópolis/BA – Bahia.
16.2. O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
16.3 O início do fornecimento dos produtos bem como a prestação dos serviços se dará após a entrega da nota de empenho, bem como
da Autorização de fornecimento à contratada;
16.4 A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
16.5 O prazo para entrega do (s) PRODUTO (s) e sua respectiva instalação, é de 10 (dez) dias consecutivos a contar da data do
recebimento da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento;
16.6 O não atendimento do prazo fixado do item 16.5 poderá implicar na aplicação das sanções definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93;
16.7 Os produtos deverão ter no ato da entrega, prazo mínimo de validade especificado pelo fabricante;
16.8 Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer especificações
prescritas no Anexo Único deste Termo;
16.9 Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os produtos não atendem as especificações do objeto, deverá a Secretaria
Municipal responsável rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a contratada a providenciar a substituição do produto não
aceito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.
16.10 Os produtos recusados pela contratante deverão (ao) ser substituído (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.
17. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
17.1. É concedido um prazo de 03 (três) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante este MUNICÍPIO DE
BAIANÓPOLIS/BA - BA, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Termo de Referência.
17.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital e comprovada à manutenção das
exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à Contabilidade/Tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.
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17.3. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de Transferência Bancária em conta corrente indicada na
proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
17.4. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior passará a ser
contado a partir da data da sua reapresentação.
18. SANÇÕES
18.1. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS/BA e será descredenciada
no cadastro de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do
valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
18.2. Para os fins da Subcondição 19. VIII, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º
8.666/93.
19. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
19.1 Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, ou anulada por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer indenização, à exceção do
disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa
20. DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 A formulação da proposta implica para o licitante a aceitação integral e irretratável dos termos deste edital e seus anexos,
bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados.
20.2 Fica reservado à Administração o direito de:
a) adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados através de
correspondência oficial encaminhada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada;
b) transferir para o primeiro dia útil subsequente, caso haja impedimento na realização da licitação na data marcada para a
sua abertura, mantidas as demais condições.
20.3 O(a) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da suspensão e a
convocação para continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que devería constar
originalmente da proposta.
20.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a)
Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
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20.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação
que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
20.6 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições legais pertinentes.
20.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta do licitante que for
declarado inidôneo na área da Administração Pública.
20.8 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) Pregoeiro(a), se necessário, modificar
este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.9 O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração poderá relevar falhas formais constantes da documentação e proposta, desde
que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
20.10 A falsidade das declarações prestadas no presente certame, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas neste edital, mediante o
devido processo legal, e implicará, também, na inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
20.11 As propostas de preços readequadas e qualquer correspondência referente a este Pregão deverão ser encaminhados à
Comissão Permanente de Licitação, na Sala de Licitações, Prédio da Prefeitura Municipal, sediado na Praça Municipal, no10, Centro
– Baianópolis/BA.
20.12 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
20.13 Os licitantes deverão acompanhar as mensagens referentes a esta licitação (respostas a questionamentos, impugnações,
recursos, etc.) através do site do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br, sendo exclusivos responsáveis pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo “Chat de Mensagens”.
21. FORO
21.1 Fica designado o foro da Comarca de Baianópolis, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de quaisquer questões judiciais
resultantes deste edital.
JANDIRA SOARES SILVA XAVIER
PREFEITA MUNICIPAL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. O OBJETO
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E MOBILIÁRIO
ESCOLAR PARA ATENDER AOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIANÓPOLIS-BAHIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
2.

JUSTIFICATIVA

A educação é um dos pilares de sustentação da sociedade. Um País, um Estado e um Município que investe na educação de seus cidadãos,
estão preparados para que possa no futuro próximo contribuir para melhorar os seus índices de desenvolvimento. Atualmente a
Educação do município de Baianópolis possui um quantitativo de mais de 2.727 (dois mil setecentos e vinte e sete), estudantes
distribuídos em 18 escolas Municipais, sendo 06 unidades escolares localizadas na sede do município e 12 unidades escolares localizadas
na zona rural, ofertando a Educação Infantil, Ensino Fundamental das Séries Iniciais e Fundamental das Séries Finais.
O quantitativo de mobiliários por escola foi baseado no número de estudantes existentes no município, fazendo-se necessário a aquisição
do mobiliário visto que os mobiliários existentes possuem mais de 10 anos de uso, se encontrando assim em estado de realização de
troca, com objetivo de ofertar uma comodidade aos nossos estudantes, assim possuindo à necessidade de substituir mobiliários
danificados, além da perspectiva de aumento em 2020/2021, uma vez que aproximadamente 01 Escola nova foi construída na Localidade
de Lagoa Clara e 03 escolas nas localidades de Vereda do Sapé, Bebedouro e Distrito de Várzeas passaram por uma ampliação e reforma
completa.
Os conjuntos escolares estão especificados e devem ser adquiridos de acordo com as normas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE)/MEC. Eliminando desta forma questionamentos técnicos ou atrasos no processo de licitação. O quantitativo requisitado
será distribuído nas 18 escolas do município de Baianópolis - Bahia, uma vez que a última substituição/reposição de mobiliário escolar
ocorreu no ano de 2011, além de suprir as salas de aulas que estão sendo reformadas em várias escolas municipais e serão entregues
em breve.
Assim, torna-se justificável e urgente a aquisição de mobiliário escolar tendo em vista sua ausência e depreciação aos longos dos anos.
Ressaltamos que já se iniciou processo de reformas em 08 escolas do nosso município, com previsão de entrega para dezembro de 2021,
apresentando a real necessidade de tal aquisição.
Considerando que, particularmente em nossa cidade, as diferenças sociais são acentuadas pelo baixo poder aquisitivo das classes menos
favorecidas, atendidas pelas escolas da Rede Municipal de ensino, visando aperfeiçoar suas ações frente às demandas da sociedade e as
contradições sociais que assolam nosso município, se faz necessário as referidas aquisições de Móveis Escolares, respeitando todas as
determinações legais e normas existentes.
2.1. TODO O OBJETO DEVERÁ SER FORNECIDO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE
INSTRUMENTO:
LOTE 01 – MOBILIÁRIO ESCOLAR
ITEM
QUANT.
UNID

1

20

unidade

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MESA DE TRABALHO:
Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm;
· Altura: 750 mm +/- 5 mm;
· Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e
atendimento às

V.UNIT

V.TOTAL

exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura
livre sob o tampo: mínima
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de 730 mm;
· Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros
/máximo 100 micrometros.

2

10

unidade

CARACTERÍSTICAS
· Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na
face inferior com laminado
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de
espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.
· Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º,
na cor cinza ou branco,com a mesma tonalidade do
laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações
decorrentes das características de cada material (brilho,
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo
ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.
· Estrutura constituída de:
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em
MDF entre os mesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de
rosca com buchas metálicas.
· Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.
· Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza
ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem
poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
· Acabamento das partes metálicas em pintura em pó,
brilhante, na cor cinza ou preta.
· Todos os encontros de tubos ou uniões de partes
metálicas devem receber solda em toda a extensão da
união.
MESA DE REUNIÃO:
Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm;
· Altura: 750 mm +/- 5 mm;
· Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e
atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve
possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm;
· Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros
/máximo 100 micrometros.
CARACTERÍSTICAS
· Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na
face inferior com laminado
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de
espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.
· Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º,
na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do
laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações
decorrentes das características de cada material (brilho,
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo
ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.

______________________________________________________________________________________________
Praça Municipal, n° 10 – Centro – Baianópolis – Bahia.
Fone / fax: 77 – 3617-2116

Página 16 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001-31

· Estrutura constituída de:
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em
MDF entre os mesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de
rosca com buchas metálicas.
· Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.
· Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza
ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem
poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
· Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de
injeção ou partes cortantes.
· Acabamento das partes metálicas em pintura em pó,
brilhante, na cor cinza ou preta.
· Todos os encontros de tubos ou uniões de partes
metálicas devem receber solda em toda a extensão da
união.
CONJUNTO COLETIVO 1 – 01 MESA + 4 CADEIRAS
· Dimensões e Tolerâncias da mesa
. Largura: 800 mm;
· Profundidade: 800 mm;
· Altura: 460 mm;

3

60

unidade

· Espessura: 25,8 mm;
·Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/1mm para espessura.
·
Características da mesa
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm,
revestido na face superior em laminado melamínico de alta
pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face
inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na
cor branca.
· Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica
extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na
face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na
cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting”.
· Estrutura da mesa composta de:
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a
frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1
1/2"), em chapa 16 (1,5mm);
- Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com
costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16
(1,5mm).
· Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca
máquina polegada, diâmetro de 1/4” x comprimento 2” ,
cabeça chata, fenda simples.
· Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de
cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura
através de encaixe.
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· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
· Largura do assento: 340 mm;
· Profundidade do assento: 260 mm;
· Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm;
· Largura do encosto: 350 mm;
· Altura do encosto: 155 mm;
· Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm;
· Altura do assento ao chão: 260 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/1mm para espessura e +/10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem,
isento de cargas minerais, injetados na cor laranja.
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser
fabricados em compensado anatômico moldado a quente,
contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura
máxima de 1,5mm cada.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve
receber revestimento na face superior de laminado
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da
face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm,
com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos.
· Quando fabricado em compensado, o encosto deve
receber revestimento nas duas faces de laminado
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador
seguido de verniz poliuretano.
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através
de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento
12mm.
· Fixação do assento em compensado moldado à estrutura
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm,
comprimento 16mm.
· Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm,
comprimento 18mm.
· Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem,
isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à
estrutura através de encaixe e pino expansor.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara
de névoa salina de no mínimo 300 horas.
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4

600

unidade

· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi/ Poliéster,eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.
CONJUNTO ALUNO 1: 01 CADEIRA E 01 MESA
. Largura: 600 mm;
· Profundidade: 450 mm;
· Altura: 460 mm;
· Espessura: 19,4 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1
mm para espessura e +/- 6mm para altura.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm,
revestido na face superior em laminado melamínico de alta
pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados.
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento
(contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas
garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
· Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica
extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na
face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na
cor laranja, colada com adesivo "HotMelting".
· Estrutura composta de:
- Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa
16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”,
com secção circular, diâmetro de 31,75 mm ( 11/4) em
chapa 16 (1,5 mm).
-Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1
1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
· Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra
rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca
métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm,
cabeça panela, fenda Phillips.
· Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento
12mm.
· Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de
cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura
através de encaixe.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
· Largura do assento: 340 mm;
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· Profundidade do assento: 260 mm;
· Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm;
· Largura do encosto: 350 mm;
Altura do encosto: 155 mm;
· Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm;
· Altura do assento ao chão: 260 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/1mm para espessura e +/10mm para altura do assento ao chão.

5

1000

unidade

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem
isento de cargas minerais, injetados na cor laranja.
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser
fabricados em compensado anatômico moldado a quente,
contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura
máxima de 1,5mm cada.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve
receber revestimento na face superior de laminado
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da
face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm,
com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos.
· Quando fabricado em compensado, o encosto deve
receber revestimento nas duas faces de laminado
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com
acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através
de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento
12mm.
· Fixação do assento em compensado moldado à estrutura
através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm,
comprimento 16mm.
· Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura
através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm,
comprimento 18mm.
· Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem,
isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à
estrutura através de encaixe e pino expansor.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrometros,na cor cinza.
CONJUNTO ALUNO 3: 01 MESA + 01 CADEIRA
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
· Largura: 600 mm;
· Profundidade: 450 mm;
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· Altura: 594 mm;
· Espessura: 19,4 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1
mm para espessura e +/- 6 mm para altura.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm,
revestido na face superior em laminado melamínico de alta
pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados.
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento
(contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas
garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
· Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica
extrudada, confeccionada em
PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE
(polietileno), com "primer" na face de colagem,
acabamento de superfície texturizado, na cor amarela,
colada com adesivo "HotMelting".
· Estrutura composta de:
- Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa
16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”,
com secção circular, diâmetro de 31,75mm ( 1
1/4) em chapa 16 (1,5 mm).
-Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1
1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
· Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas
minerais, composto preferencialmente de 50% de matériaprima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%,
injetado na cor cinza.
· Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra
rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca
métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm
cabeça panela, fenda Phillips.
· Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,0mm, comprimento
10mm.
· Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12
mm.
· Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de
cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à
estrutura através de encaixe.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
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DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
· Largura do assento: 400 mm;
· Profundidade do assento: 310 mm;
· Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm;
· Largura do encosto: 396 mm;
· Altura do encosto: 198 mm;
· Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm;
· Altura do assento ao chão: 350 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/1mm para espessura e +/10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem
isento de cargas minerais, injetados na cor amarela.
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser
fabricados em compensado anatômico moldado a quente,
contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura
máxima de 1,5mm.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve
receber revestimento na face superior de laminado
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da
face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm,
com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos.
· Quando fabricado em compensado, o encosto deve
receber revestimento nas duas faces de laminado
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com
acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através
de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento
12mm.
· Fixação do assento em compensado moldado à estrutura
através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm,
comprimento 19mm.
· Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura
através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm,
comprimento 22mm.
· Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem,
isento de cargas minerais,injetadas na cor amarela, fixadas
à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes
metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrometros,na cor cinza.
6

50
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CONJUNTO PROFESSOR: 01 MESA + 01 CADEIRA
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
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· Largura: 1200 mm;
· Profundidade: 650 mm;
· Altura: 760 mm;
· Espessura: 19,4 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1
mm para espessura e +/· 10 mm para altura.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm,
revestido na face superior em laminado melamínico de alta
pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face
inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica)
de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6
e comprimento 10mm.
· Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm,
revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa
pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza.
Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm
(altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura.
· Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica
extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na
face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na
cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting".
· Estrutura composta de:
- Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em
chapa 16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”,
com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4”), em chapa
16 (1,5mm).
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1
1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
· Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra
rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca
métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm,
cabeça panela, fenda Phillips.
· Fixação do painel à estrutura através de parafusos autoatarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados.
· Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de
aço carbono em chapa 14
(1,9 mm).
· Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento
12mm.
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· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem
isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso.
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
· Largura do assento: 400 mm;
· Profundidade do assento: 430 mm;
· Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm;
· Largura do encosto: 396 mm;
· Altura do encosto: 198 mm;
· Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm;
· Altura do assento ao chão: 460 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/1mm para espessura e +/10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem
isento de cargas minerais, injetados na cor cinza.
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser
fabricados em compensado anatômico moldado a quente,
contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura
máxima de 1,5mm cada.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve
receber revestimento na face superior de laminado
melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza.
Revestimento da face inferior em lâmina de madeira
faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido
de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
· Quando fabricado em compensado, o encosto deve
receber revestimento nas duas faces de laminado
melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos
revestidos com selador seguido de verniz poliuretano.
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através
de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento
12mm.
· Fixação do assento em compensado moldado à estrutura
através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm,
comprimento 19mm.
Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura
através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm,
comprimento 22mm.
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· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem
isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à
estrutura através de encaixe e pino expansor.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso,
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrometros,na cor cinza.
ESTANTE BAIXA – 02 PRATELEIRAS
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura: 810 mm;
· Profundidade: 500 mm;
· Altura: 740 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1
mm para espessura e +/10 mm para altura.

7
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CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE
· Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e
peça posterior em MDP ou
MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as
faces por laminado
melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na
cor cinza.
· Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de
18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na
cor cinza.
· Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo
em PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com
“primer”, acabamento
texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado
melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto
prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal.
Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do
processo “Hot Melting”.
Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura),
ou de 18mm (largura) x
0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento.
Fitas de espessura de
3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm.
· Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço
carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de
20x40mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
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· Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de
rolagem, para carga nominal de
50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo
vertical metálico galvanizado com rosca e porca
galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por
duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa
de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço
inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e
bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza.
Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou
ABS.
· Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE,
injetados em cores.
· Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com
dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos
de aço e buchas de poliamida coláveis.
· Fixação da base metálica ao corpo do armário através de
parafusos rosca métrica
M6x30mm e buchas de poliamida M6x11mm coláveis.
· Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras.
· Parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda
Philips para fixação dos espaçadores/ amortecedores.
CARACTERÍSTICAS DAS CAIXAS E TRILHOS
· Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3
(pequenas), em polipropileno copolímero virgem isento de
cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul,
verde e laranja.
· Trilhos em polipropileno copolímero virgem isento de
cargas minerais, injetado na cor amarela; fixados ao corpo
das estantes através de parafusos para MDF, cabeça chata,
fenda Philips, de 4mmx ¾”.
TATAME EM E.V.A
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm;
· Espessura: 20 mm +/- 10 mm.
CARACTERÍSTICAS
· Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento,
confeccionadas em E.V.A.
(100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada,
antiderrapante e lavável;
· Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico;
· Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda
de acabamento.
· Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das
peças;
· As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com
corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície,
isentas de rebarbas e falhas.
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200X3000
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Altura: 1200 mm +/- 10 mm;
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· Largura: 3000 mm +/- 10 mm;
· Espessura: 17mm.
CARACTERÍSTICAS
· Resistente a manchas;
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· Moldura em alumínio anodizado fosco;
· Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa
metálica e laminado melamínico branco;
· Sistema de fixação invisível;
· Acompanha:
- 1 apagador;
- 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde,
azul e preto.
CAMA EMPILHÁVEL
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Altura: 110 mm + 50 mm;
· Largura: 550 mm +/- 50 mm;
· Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm.
CARACTERÍSTICAS
· Selo do INMETRO;
· Permite empilhamento.
· Suporta até 50 kg;
· Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não
reciclado) que permitam higienização total com água.
Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante.
· Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com
espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por
tensão, umidade e salinidade.
· Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com
tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro,
antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento
de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente
à tração manual.
COLCHÃO PARA BERÇO
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm;
· Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço
entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as
cabeceiras, não exceda a 30 mm.
CARACTERÍSTICAS
· Espuma de poliuretano flexível com densidade D18,
integral (tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas
laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê
(acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com
acabamento da outra face do colchão plastificado.
· Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos.
CONJUNTO REFEITÓRIO – 1 MESA + 04 CADEIRAS
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
· Largura: 1100 mm;
· Profundidade: 680 mm;
· Altura: 460 mm;
· Espessura: 25,8 mm;

______________________________________________________________________________________________
Praça Municipal, n° 10 – Centro – Baianópolis – Bahia.
Fone / fax: 77 – 3617-2116

Página 27 de 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001-31

· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1
mm para espessura e +/-10 mm para altura.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm,
revestido na face superior em laminado melamínico de alta
pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, com padrão especial de acabamento
(impressão digital com overlay duplo), e cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em laminado
melamínico de baixa pressão, na cor branca.
· Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer", acabamento texturizado, na cor laranja ,colada
com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot
Melting".
· Estrutura composta de:
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em
chapa 16 (1,5mm).
- Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de
20x40mm, em chapa 16 (1,5mm).
· Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca
máquina polegada,
diêmetro ¼”, comprimento ½”, cabeça lentilha, fenda
combinada.
· Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem,
sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura
através de encaixe.
· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem,
sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura
através de encaixe.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
· Largura do assento: 340 mm;
· Profundidade do assento: 260 mm;
· Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm;
· Largura do encosto: 350 mm;
· Altura do encosto: 155 mm;
· Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm;
· Altura do assento ao chão: 260 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/1mm para espessura e +/10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem
isento de cargas minerais, injetados na cor laranja.
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· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser
fabricados em compensado anatômico moldado a quente,
contendo no mínimo cinco lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve
receber revestimento na face superior de laminado
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da
face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm,
com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos.
· Quando fabricado em compensado, o encosto deve
receber revestimento nas duas faces de laminado
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com
acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através
de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento
12mm.
· Fixação do assento em compensado moldado à estrutura
através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm,
comprimento 16mm.
· Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura
através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm,
comprimento 18mm.
· Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem,
isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à
estrutura através de encaixe e pino expansor.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrometros,na cor cinza.
CONJUNTO REFEITÓRIO 3 – 01 MESA + 04 CADEIRAS
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
· Largura: 1230 mm;
· Profundidade: 760 mm;
· Altura: 590 mm;
· Espessura: 25,8 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1
mm para espessura e +/10 mm para altura.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm,
revestido na face superior em
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, com padrão especial de
acabamento (impressão digital com overlay
duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face
inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor
branca.
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· Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer", acabamento texturizado, na cor amarela ,colada
com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot
Melting".
· Estrutura composta de:
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em
chapa 16 (1,5mm).
- Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de
20x40mm, em chapa 16 (1,5mm).
· Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca
máquina polegada, diêmetro ¼”, comprimento ½”, cabeça
lentilha, fenda combinada.
· Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem,
sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura
através de encaixe.
· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem,
sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura
através de encaixe.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
· Largura do assento: 400 mm;
· Profundidade do assento: 310 mm;
· Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm;
· Largura do encosto: 396 mm;
· Altura do encosto: 198 mm;
· Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm;
· Altura do assento ao chão: 350 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/1mm para espessura e +/10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem
isento de cargas minerais, injetados na cor amarela.
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser
fabricados em compensado anatômico moldado a quente,
contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura
máxima de 1,5mm.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve
receber revestimento na face superior de laminado
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da
face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm,
com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos.
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· Quando fabricado em compensado, o encosto deve
receber revestimento nas duas
faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela.
Bordos com acabamento em selador seguido de verniz
poliuretano.
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através
de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
· Fixação do assento em compensado moldado à estrutura
através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm,
comprimento 19mm.
· Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura
através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm,
comprimento 22mm.
· Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem,
isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas
à estrutura através de encaixe e pino expansor.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.
LOTE 02 – APARELHOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS
ITEM

QUANT.

1

10

2

10

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Equipamento de Psicomotricidade: Piscina de bolinhas:
Diâmetro interno: 1100 mm;
· Diâmetro externo: 1300 mm;
· Largura das laterais: 200 mm;
· Altura das laterais: 300 mm;
· Espessura do fundo: 30 mm;
· Tolerância: ±10% (dez por cento).
unidade
CARACTERÍSTICAS
· Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e
máxima 33;
· Revestimento em courvin;
· Produto impermeável;
· Peças multicoloridas;
· Não tóxico.
Equipamento de Psicomotricidade: Túnel sanfonado
Comprimento: 3000 mm;
· Diâmetro: 530 mm;
· Tolerância: ±10% (dez por cento).
unidade CARACTERÍSTICAS
· Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade;
· Revestimento em tecido tipo bagun;
· Peças multicoloridas;

V.UNIT
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3

18

4

18

5

18

· Não tóxico.
Balanço – 04 lugares
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura: 1800 mm;
· Altura mínima: 2200 mm;
· Comprimento: 4400 mm;
· Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS
· Selo do INMETRO.
unidade · Peças multicoloridas.
· Não tóxico.
· Estrutura principal em aço carbono com travessão
superior em aço de 2,5”x3mm.
· Coluna a cada dois assentos, que separe e dê
sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a
coluna devem respeitar os requisitos de segurança
estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s).
· Pé central em aço de 2”x 2,65mm.
Gira Gira Carrossel
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Diâmetro: 1000 mm;
· Altura mínima: 495 mm;
· Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS
· Selo do INMETRO.
· Peças multicoloridas.
unidade · Não tóxico.
· Peça composta por três partes: base, assentos e volante.
· Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a
base e os assentos e entre a base e o solo deverão
acompanhar a norma vigente.
· Volante central fixo.
· Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar
facilmente e de maneira segura para os usuários.
· Três assentos anatômicos e antiderrapantes.
Escorregador Grande
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura: 590 cm;
· Altura mínima: 1152 mm;
· Comprimento: 2050 mm;
· Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS
· Selo do INMETRO
unidade
· Peças multicoloridas
· Não tóxico
· Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de
degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em
norma vigente.
· Fixação da rampa à escada através de barras de
polietileno laterais ou central.
· Corrimão incorporado à própria escada.
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3.

6

20

7

18

· Topo da escada com duas laterais altas para dar
segurança.
Conjunto de Gols desmontável
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
Gol:
· Largura: 820 mm;
· Altura: 930 mm;
· Comprimento: 1240 mm;
unidade · Tolerância: ±10% (dez por cento).
Bolas:
· Diâmetro da bola: 210 mm (8”);
· Tolerância: ±5% (cinco por cento).
CARACTERÍSTICAS
· Selo do INMETRO.
· Peças multicoloridas.
· Não tóxico.
Playground
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura: 3400 mm;
· Altura: 2100 mm;
· Comprimento: 3500 mm;
· Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS
· Selo do INMETRO.
· Peças multicoloridas.
unidade
· Não tóxico.
· Módulos com telhado e paredes em diferentes formatos.
· Rampa de escalada de acesso, com apoio para os pés e
orifícios/furos que permitam a subida da criança com
segurança.
· Um escorregador tubo com sustentação.
· Dois escorregadores pequenos, com rampa contínua ou
ondulada, que devem obedecer a inclinação estabelecida
em norma vigente.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base na Lei nº. 10.520/02, que dispõe sobre o
Pregão, modalidade utilizada, a Lei Complementar 123, de 14.12.06 e subsidiariamente, no que couber pelas disposições contidas
na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, com suas modificações posteriores.

4.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO A SER ALCANÇADO (ECONOMICIDADE)

4.1. A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da
competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante
certamente será o “MENOR PREÇO POR LOTE”. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a
economia em função do custo benefício, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no
mercado em relação ao(s) produto ofertado(s) pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o MENOR PREÇO LOTE.
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5.

CONTRATAÇÃO

5.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Administração emitirá a nota de empenho e depois firmará contrato
específico com o licitante vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta que integra este edital.
5.2 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de até 08 (oito)
dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas, podendo solicitar sua prorrogação por igual
período, por motivo justo e aceito pela Administração.
5.2.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante a
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho (CNDT) e as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, estiverem com prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
5.2.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada para, no prazo
de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com
prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
5.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das
propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo
à contratação.
5.4. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.
5.5. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
5.6. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for o caso, compensações
ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
5.7. O futuro contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia e expressa
anuência da Administração.
5.8. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
5.8.1. A pessoa designada para fiscalização e gerenciamento do contrato terá autoridade para exercer em nome das Secretarias que
compõem a Administração Pública, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos produtos contidos neste Termo
de Referência, podendo efetuar os testes de conformidade e verificação final dos equipamentos.
5.8.2. A fiscalização, exercida no interesse exclusivo das Secretarias Municipais e da Prefeitura Municipal, não exclui e nem reduz a
responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em
corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional,
apurada na forma da legislação vigente.
5.8.3. O contrato oriundo deste procedimento licitatório terá como responsável pela fiscalização os servidores: Marlene Moreira de
Souza, matrícula 599, lotada na secretaria Municipal de Educação, e Erasmo Rodrigues de Miranda, matrícula 6928, lotado na Secretaria
Municipal de Administração.
5.9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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5.9.1. O presente contrato derivado desta licitação terá validade de 12 meses, contados a partir da data da assinatura do mesmo,
podendo, o contrato, ser prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos do artigo 57 e seus incisos, da Lei 8.666/93,
devendo ser observado com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.
6. DOS PRAZOS E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Os produtos/serviços, objeto da presente licitação, deverão ser entregues em Baianópolis/BA – Bahia.
6.2. O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
6.3. O início do fornecimento dos produtos se dará após a entrega da nota de empenho, bem como da Autorização de fornecimento à
contratada;
6.4. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
6.5. O prazo para entrega do (s) PRODUTO (s) objeto, é de 10 (dez) dias consecutivos a contar da data do recebimento da nota de
empenho e da Autorização de Fornecimento;
6.6. O não atendimento do prazo fixado do item 16.5 poderá implicar na aplicação das sanções definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93;
6.7. Os produtos deverão ter no ato da entrega, prazo mínimo de validade especificado pelo fabricante;
6.8. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer especificações
prescritas no Anexo Único deste Termo;
6.9. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os produtos não atendem as especificações do objeto, deverá a Secretaria Municipal
de Saúde rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a contratada a providenciar a substituição do produto não aceito, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos.
6.10. Os produtos recusados pela contratante deverão (ao) ser substituído (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.
6.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

7.1. É concedido um prazo de 03 (três) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante este MUNICÍPIO DE
BAIANÓPOLIS/BA – BA, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Termo de Referência.
7.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital e comprovada à manutenção das
exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à Contabilidade/Tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.
7.3. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de Transferência Bancária em conta corrente indicada na
proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
7.4. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior passará a ser
contado a partir da data da sua reapresentação.
7.5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.5.1. A despesa decorrente do objeto deste Contrato, correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município,
especificadas no Instrumento de Contrato.
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UNIDADE: 02.04.002- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 12.361.004.2.014 - DESENV. DAS AÇÕES DO ENSINO FUDAMENTAL
ATIVIDADE: 12.365.004.2.013 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE - 01, 15
8. SANÇÕES
8.1. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS/BA e será descredenciada
no cadastro de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do
valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II – não entregar a documentação exigida no edital;
III – apresentar documentação falsa;
IV – causar o atraso na execução do objeto;
V – não mantiver a proposta;
VI – falhar na execução do contrato;
VII – fraudar a execução do contrato;
VIII – comportar-se de modo inidôneo;
IX – declarar informações falsas; e
X – cometer fraude fiscal.
8.2. Para os fins da Subcondição 19. VIII, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º
8.666/93.
9. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
9.1 Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, ou anulada por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer indenização, à exceção do
disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 A formulação da proposta implica para o licitante a aceitação integral e irretratável dos termos deste edital e seus anexos,
bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados.
10.2 Fica reservado à Administração o direito de:
10) adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados através de
correspondência oficial encaminhada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente
marcada;
b) transferir para o primeiro dia útil subsequente, caso haja impedimento na realização da licitação na data marcada para a
sua abertura, mantidas as demais condições.
10.3 O(a) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da suspensão e a
convocação para continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que devería constar
originalmente da proposta.
10.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a)
Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
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10.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação
que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
10.6 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições legais pertinentes.
10.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta do licitante que for
declarado inidôneo na área da Administração Pública.
10.8 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) Pregoeiro(a), se necessário, modificar
este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
10.9 O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração poderá relevar falhas formais constantes da documentação e proposta, desde
que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
10.10 A falsidade das declarações prestadas no presente certame, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas neste edital, mediante o
devido processo legal, e implicará, também, na inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
10.11 As propostas de preços readequadas e qualquer correspondência referente a este Pregão deverão ser encaminhados à
Comissão Permanente de Licitação, na Sala de Licitações, Prédio da Prefeitura Municipal, sediado na Praça Municipal, no10, Centro
– Baianópolis/BA.
10.12 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
10.13 Os licitantes deverão acompanhar as mensagens referentes a esta licitação (respostas a questionamentos, impugnações,
recursos, etc.) através do site do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br, sendo exclusivos responsáveis pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo “Chat de Mensagens”.

Leila da Silva Gualberto
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO Nº
PROCESSO Nº
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE
BANCO (NOME/Nº)

OBJETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAX
AGÊNCIA Nº

EMAIL
CONTA CORRENTE Nº

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG
ÓRGÃO EXPEDIDOR
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

ITEM
DISCRIMINAÇÃO

CPF

PRAZO DE EXECUÇÃO

QUANT.

MARCA

PREÇO UNITÁRIO
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(R$)

(R$)

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVAÇÕES:
1 - Proposta de Preços em papel timbrado do licitante.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO ÚNICA
..............................................................................................................., inscrita no CNPJ nº ........................................................, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a)....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº..................................... e do CPF nº ..........................................., para fins de participação no Pregão Eletrônico xxxx/2021, sob pena das
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, DECLARA:
a) Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE , conforme Incisos I e II do artigo

3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo
4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Obs: assinalar com “X” a opção da empresa;
b)

Que, em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério
da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro: (a) a proposta anexa foi elaborada de maneira
independente e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da contratante antes da abertura oficial das
propostas;

c)

Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII,
artigo 7º da Constituição Federal.

d)

que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida
ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete a comunicar qualquer ocorrência de fatos
supervenientes.

e)

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da
Lei nº 10.520/2002.
___________________________, _______ de _______________________ de 2021.
_________________________________________
Assinatura do representante da empresa
(nome e número da identidade)

OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente a proposta de preço e documentação de habilitação.
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO Nº 000/2021
MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS/BA, por intermédio da Prefeitura Municipal de BAIANÓPOLIS/BA - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº ........................................, endereço na Praça Municipal, 10, centro, BAIANÓPOLIS/BA –
Bahia, representado pelo Prefeita Municipal, JANDIRA SOARES SILVA XAVIER, brasileira, viúva, RG nº ................/SSP-BA, CPF nº
............................, e o FUNDO MUNICIPAL XXXXXXX, com CNPJ sob n° .............................../0001-......., representada pela Secretária
Municipal de XXXXXX, Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXX neste ato denominado MUNICÍPIO, e a empresa ______________________________,
estabelecida na _____________________________________, n° ___________, CNPJ n° _____________________________, neste ato
representada pelo Sr(a) ___________________, portador da carteira de identidade RG n° ______________, inscrito no CPF sob o n°
___________, doravante denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas
pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal 10.024, e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 014/2021 conforme consta do Processo administrativo nº 145/2021, firmam o
presente contrato, obedecidas às disposições da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores;
Decreto Federal 10.024/2019 e a Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, e as condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Através do presente ficam contratados para o AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AOS
ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DE
BAIANÓPOLIS-BAHIA, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O presente contrato tem o valor global de R$............,.....(xxxxxxxxxx). Conforme proposta da fornecedora, na forma que segue:
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE
O presente contrato derivado desta licitação terá validade de 12 meses, contados a partir da data da assinatura do mesmo, podendo, o
contrato, ser prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos do artigo 57 e seus incisos, da Lei 8.666/93, devendo ser
observado com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.
CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Caberá à Prefeitura Municipal de BAIANÓPOLIS/BA, através da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do(a) Servidor(a) Marlene
Moreira de Souza, matrícula 599, lotada na secretaria Municipal de Educação, e Erasmo Rodrigues de Miranda, matrícula 6928, lotado
na Secretaria Municipal de Administração, o gerenciamento deste instrumento no seu aspecto operacional e nas questões legais
relacionadas a Fiscalização da execução do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA
São obrigações da Fornecedora, entre outras:
a) Assinar ou contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis,
contados da solicitação formal.
b) Entrega do(s) produto(s) objeto da licitação, em até 10 (dez) dias consecutivos a contar da data do recebimento da nota de empenho
e da Autorização de Fornecimento.
c) Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento
dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
d) Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que
comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO NO 014/2021.
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e) prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura do presente contrato.
f) Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do Contrato. Nas supressões, esse limite poderá
ser excedido, desde que resulte de acordo celebrado entre o Município e a CONTRATADA.
g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no presente contrato.
h) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas,
previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o
Município e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.
i) Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos
Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
j) Manter o prazo de garantia de 12 (doze) meses, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no Anexo (I) - Termo
de Referência, do edital do PREGÃO ELETRÔNICO NO 014/2021.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
São obrigações do Município, entre outras:
a) Gerenciar o presente contrato, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às
necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos neste contrato;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Contrato, através do Fiscal de Contrato Designado;
CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do PREGÃO O ELETRÔNICO NO 014/2021, o MUNICÍPIO,
visando alcançar a quantidade de bens pretendida.
CLÁUSULA NONA– DO PAGAMENTO À CONTRATADA
O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado neste contrato de
acordo com a quantidade efetivamente entregue, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota
fiscal.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de transferência bancária, mediante apresentação do documento fiscal
competente, juntamente com os documentos pertinentes, para o Banco____________, Agência nº ________, Conta Corrente nº
______.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias, e estar acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de tributos Municipais.
b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais.
c)Certidão relativa a Fazenda Federal e Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Conjunta
d) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;
e) Certidão Trabalhista.
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA
para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e
consequente aprovação.
CLÁUSULA SETIMA - DA ALTERAÇÃO
As partes poderão alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na
legislação contratual específica sobre o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
O Contrato será cancelado quando:
I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;
II. O fornecedor descumprir as condições do Contrato;
III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço contratado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;
VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das
exigências do instrumento convocatório que deu origem a este Contrato, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo Município.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Os preços do presente contrato serão irreajustáveis durante a sua validade;
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o Município poderá promover o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do Contrato o Município poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I. Advertência;
II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado;
III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de
multas:
I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos
de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o
pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
O Município só aceitará os materiais que estiverem de acordo com as especificações do PREGÃO ELETRÔNICO 014/2021, conforme cláusula
primeira do presente contrato, depois de terem sido considerados em perfeita ordem pelos setores competentes.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Os materiais considerados impróprios e que não corresponderem às especificações e qualidades contidas no
edital serão devolvidos, devendo ser substituídos pela CONTRATADA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cabendo à CONTRATADA
todos os ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante recibo, o objeto da presente licitação
será recebido:
a) Provisoriamente, imediatamente, depois de efetuada a entrega do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material entregue com a especificação pretendida;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada
e remetida para pagamento.
c) O prazo de validade dos materiais, objeto desta licitação, é de no mínimo de 1/3 (um terço), de sua validade original.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: O objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na proposta do
adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme for caso.
SUBCLÁUSULA QUARTA: O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente Contrato será o Foro da Comarca de BAIANÓPOLIS/BA,
Estado da Bahia.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do objeto deste Contrato, correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município,
especificadas no Instrumento de Contrato.
UNIDADE: 02.04.002- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 12.361.004.2.014 - DESENV. DAS AÇÕES DO ENSINO FUDAMENTAL
ATIVIDADE: 12.365.004.2.013 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE - 01, 15
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, a publicação do Extrato deste Instrumento e seus eventuais termos Aditivos no Diário Oficial
do Município, até o 5º dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura.
O Edital da PREGÃO ELETRÔNICO NO 014/2021 e seus Anexos integram este Contrato, independentemente de transcrição.
A presente contrato, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de
Saúde, e do Fornecedor indicado acima.
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BAIANÓPOLIS/BA, _____ de ______________ de 2021.
MUNICIPIO DE BAIANÓPOLIS
JANDIRA SOARES SILVA XAVIER – Prefeita

FUNDO MUNICIPAL xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secretária Municipal xxxxxxxxx

EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1._____________________________
CPF:

2._____________________________
CPF:
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