ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 153/2021)
UASG 983833
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) Município de Ribeira do Pombal/BA, por meio do(a) sua pregoeira
Vagna das Neves Simplício, nomeada através do Decreto Municipal nº 006 de 08 de janeiro de 2021, sediado(a) Praça Domingos Ferreira
Brito, S/N – Pedro Tibúrcio – 48.400- 000 – Ribeira do Pombal/BA, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, por item, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019; do Decreto 9.507, de 21 de setembro
de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 138 de 03
dedezembro de 2012, Decreto Municipal nº 013 de 01 de março de 2021, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017,
nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente,a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 09.09.2021
Horário: 14:00 (Horário de Brasília)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1.

DO OBJETO

O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de Ar Condicionado e instalação nas
escolas da rede municipal de ensino, do Município de Ribeira do Pombal – Bahia, conforme especificações e quantidade constantes no Termo de
Referência.
1.1.
1.2.

2.

DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.

3.

A licitação será dividida em lotes, conforme tabela do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em
quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL dos itens, observando as exigências contidas neste Edital e seus
Anexos quanto às especificações do objeto.

As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de
Ata de Registro de Preços.

DO CREDENCIAMENTO
3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras
– ICP – Brasil.
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3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros..
3.5.
É de responsabilidade do cadastrado, conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados juntos
aos órgãos responsáveis pelas informações, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreções ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que
estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da
INSEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1.

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema. Para os itens 01 e 03 a participação é
exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006.

4.1.2. A participação será ampla para todos os lotes, conforme justificativa constante do Termo de Referência
4.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, naforma da legislação vigente;
4.2.2.
que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3.

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderesexpressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4.
que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de1993;
4.2.5.
que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processode dissolução ou liquidação;
4.2.6.
entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.7.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuandonessa condição (Acórdão n° 746/2014TCU-Plenário);
4.2.8.
Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da InstruçãoNormativa/SEGES n° 05/201/).
4.2.8.1.
É admissível a participação de organização sociais, qualificada na forma dos arts. 5° a 7° da Lei
9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão
firmado entre o Poder Público e a organização social (Acordão n° 1.406/2017-TCU-Plenário), mediante apresentação do
Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.
4.2.9 sociedade cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.
4.3.
Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedado a contratação depessoa jurídica na qual haja administrador ou
sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1.

Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em
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linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V,
da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. Inciso III, do Decreto n° 7.203, de 04 de junho de 2010);
4.4.
Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedado, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de
empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste
órgão contratante.
4.5.
Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”em campo próprio do sistema
eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.5.1.

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.1.1.
nos itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não”
impedirá o prosseguimento no certame;
4.5.1.2.
nos itens que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa;

4.5.2.
4.5.3.

4.6.
Edital.

5.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seusanexos;
que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que aproposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;
4.5.4.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
4.5.5.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.5.6.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
16 de setembro de 2009.
4.5.7.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.5.8.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento dereserva 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, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitanteàs sanções previstas em lei e neste

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.
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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.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constemdo SICAF, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja
alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
5.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema;
5.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre aspropostas apresentadas, o que somente
ocorrerá após a realização dos procedimentos denegociação e julgamento da proposta.
5.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados
para avaliação do Pregoeiro e para acesso públicoapós o encerramento do envio de lances.
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1.

6.1.1.
6.1.2.
6.2.

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistemaeletrônico, dos seguintes campos:
Valor unitário e total do item;
Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termode Referência.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o
preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.3.1.

A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2.

Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da
contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de
adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos
termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.
6.4.

A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação
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incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir.

6.4.1.

cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual.

6.4.2.

cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,unilateralmente, da planilha e haverá
glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
6.5.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuaisvariáveis, a cotação adequada será
a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada
apresentar ao pregoeiro ouà fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os finsdo previsto
no subitem anterior.
6.6.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.7.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.8.
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.
6.9.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.10.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas
federais, quando participarem de licitações públicas;
7.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo
Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura deprazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termosdo art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.

8.

DA
ABERTURA DA SESSÃO,
FORMULAÇÃO DE LANCES

CLASSIFICAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local
indicado neste Edital.

8.1.1.

A presente licitação será dividida em lotes, em que um dos itens refere-se às peças necessárias para a
manutenção dos veículos e os outros aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos.
8.2.
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.
8.2.1.
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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8.2.2.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, comacompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

8.2.3.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivoem sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de

8.3.
lances.
8.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro eos licitantes.
8.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamentepor meio de sistema eletrônico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valorconsignado no registro.
8.5.1.
O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

8.5.2.

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item do lote, sendo menor valor para os itens referentes à prestação
do serviço, e maior desconto, para os itensreferentes ao fornecimento peças, os lances feitos com 02 (duas) casas decimais para
os centavos.

8.5.3.

Na fase de lances, embora a classificação final seja pelo valor do lote, a disputa será por item. A cada lance ofertado (por
item), o sistema eletrônico atualizará automaticamente o valor anual do lote, sagrando-se vencedora a licitante que ofertar omenor
valor anual do lote.

8.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.
8.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de descontosuperior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
8.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$0,05 (cinco centavo de real).
8.9.
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.
8.10.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Apósesse 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.
8.11.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para queo autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1.

Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, atéo máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual serásigiloso até o encerramento deste prazo.

8.12.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.

8.12.1.

Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da
etapa fechada, para que os demais licitantes, atéo máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance
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final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.13.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir oreinício da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
8.14.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.
8.15.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em temporeal, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.
8.16.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva doPregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.17.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública
será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.18.
O critério de julgamento adotado será o menor preço e maior desconto, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.19.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.20.
Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas depequeno 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 as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.21.
Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que seencontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.22.
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.
8.23.
Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, 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 subitemanterior.
8.24.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresasde 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.
8.25.
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.

8.25.1.

Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei
nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
8.25.1.1.
prestados por empresas brasileiras;
8.25.1.2.
prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
8.25.1.3.
prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
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8.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou lances empatados.

8.26.1.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. A negociação será
realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.26.2.

O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quandonecessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.27. Após negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento daproposta.
9.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao
objeto e a compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e seus anexos, observado
o disposto no parágrafo único do art, 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de
Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à suaproposta final, conforme anexo deste Edital.
A planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 4
(duas) horas,contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada
pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.
A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo
suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

9.5.1.

não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

9.5.2.

contenha vício insanável ou ilegalidade;

9.5.3.

não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

9.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), percentual de desconto
inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.5.4.1.
Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será consideradainexequível a proposta de preços ou menor lance que:
9.5.4.1.1.
for insuficiente para a cobertura dos custos da contração, apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais einstalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.5.4.1.2.
apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes.
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9.6.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na formado § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas
no item 9.4 do AnexoVII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.7.

Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não
sendo possível a sua imediata desclassificaçãopor inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da
proposta.
9.8.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.8.1. 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
9.9.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no
sistema, no prezo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitaçãoda proposta.
9.9.1.
É facultativo ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.9.2.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado.
9.10.
Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de
lucro pretendida.
9.11.
O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com
aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na
contratação;
9.12.
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada
pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.
9.12.1.
O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas;
9.12.2.
Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
9.13.

Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita
do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9.14.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta oulance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.15.

Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for
aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.16.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitaçãodo licitante, observado o disposto
neste Edital.
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10. DA HABILITAÇÃO
10.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a)
SICAF;Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da
União(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b)
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
peloConselho Nacional de Justiça(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c)
Lista de Inidôneos, e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos –
CADICON, mantida pelo Tribunal de Contas da União– TCU;

10.1.1.

Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d”
acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídicado TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
10.1.2.
A Consulta A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive porintermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.1.2.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.2.1.1.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
10.1.2.1.2.
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
10.1.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitanteinabilitado, por falta de condição de
participação.

10.1.4.

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
10.2.
Caso atendida as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.2.1.

O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018
mediante utilização do sistema, deverá atender às condiçõesexigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil
anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10.2.2.

É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentesna
data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

10.2.3.

O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
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conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
10.3.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessáriosà confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
10.4.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais
não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
10.5.

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

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.

10.6.1.

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada acentralização do recolhimento dessas contribuições.
10.7.
Ressalvados o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitação:
10.8.

Habilitação jurídica:
10.8.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de EmpresasMercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
10.8.2.
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
10.8.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
10.8.4.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a
matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
10.8.5.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
10.8.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País:

10.8.7.
10.9.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

Regularidade fiscal e trabalhista:
10.9.1.
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Física, conforme
o caso;

10.9.2.

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
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referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

10.9.3.
10.9.4.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.9.5.

prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal (para o item de serviços) ou estadual (para o
item de fornecimento), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

10.9.6.

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício
contrata ou concorre;
10.9.7.
caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou
outra equivalente, na forma da lei;
10.10.

Qualificação Econômico-Financeira
10.10.1.
certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.10.2.

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta; ou comprovação de Capital Social Registrado e Integralizado ou Patrimônio Liquido, igual
ou superior a 10% (dez) por cento do valor de sua proposta, na forma da lei, de acordo com os §2º e 3º do artigo 31 da
Lei nº8.666/93;

10.10.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, aapresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do
Decreto nº 8.538, de 2015);

10.10.4. Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a administração pública, em conformidade com o
§4º do Art. 31 da Lei nº 8.666/93.
10.11.

Qualificação Técnica:

10.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
10.11.1.1.
Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
serviços executados com as seguintes caracteríb sticas mínimas
10.11.1.1.1.
Serviços com instalação de aparelhos de ar-condicionado;
10.11.1.1.2.
Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características compatíveis
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com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
10.11.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente;
10.11.3. As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Termo
de Referência.
10.11.3.1.
O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que
conste,alternativamente, ou que conhece as condições locaispara execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejemdesavenças técnicas ou financeiras com a
contratante.
10.12.
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.
10.13.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
10.14.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.15.
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.16.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.17.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.18.
Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendoinabilitação, haverá nova verificação, pelo
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previstonos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.19.
O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os
requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.19.1.

Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, ainabilitação recairá sobre o(s) item(ns)
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de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
10.20.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1.

ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e asdemais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2.

apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustadaao lance vencedor, em
conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.

11.1.3.

conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e
aplicação de eventual sanção à CONTRATADA, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam aCONTRATADA.
11.3.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência
entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
11.4.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de
qualquer outra condição que induza o julgamento a maisde um resultado, sob pena de desclassificação.
11.5.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendoconsiderada aquela que não corresponda às
especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
11.6.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na
internet, após a homologação.
12. DOS RECURSOS
12.1.
O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
12.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de
recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
12.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse
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direito.

12.2.3.

12.3.
12.4.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões,
pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, noendereço constante neste Edital.

13. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1.

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.

13.1.2.

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalenteou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

13.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessãoreaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,ainda, fac-símile, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos noSICAF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1.
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.
14.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.
15. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
15.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regrasconstantes do Termo de Referência.
16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 15 (quinze)dias, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito
à contratação, semprejuízo das sanções previstas neste Edital.
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16.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de
Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única
vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente ceito.
16.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no
Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços
registrados e demais condições.

16.4.1.

Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
17.1.
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou instrumento
equivalentes.
17.2.
O adjudicatário terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data desua convocação, para assinar o Termo
de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/autorização), sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1.

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data deseu
recebimento.
17.2.2.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
adjudicatário e aceita pela Administração.
17.3.
O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresaadjudicada, implica no
reconhecimento de que:

17.3.1.

referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecidos as disposições
da Lei n° 8.666, de 1993;
17.3.2.
a contratação se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital eseus anexos;

17.3.3.

a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n°
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração prevista nosartigos 79 e 80 da mesma Lei.
17.4.
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato ou
documento equivalente.
Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº10.522, de 19 de julho
de 2002, consulta prévia ao CADIN.

17.4.1.

Nos casos em que houver necessidades de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver
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inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

17.4.2.

Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
17.5.
Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidaspelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
17.6.

Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusara
assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais
cominações legais cabíveis aesse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após
a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

18. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL
18.1.

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
19.1.

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos noTermo de Referência.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
20.1.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

21. DO PAGAMENTO
21.1. As regras acerca só reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo deReferência, anexos a este Edital.
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
22.1.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, olicitante/adjudicatário que:
22.1.1.
não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
22.1.2.
não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
22.1.3.
apresentar documentação falsa;
22.1.4.
deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.5.
ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.6.
não mantiver a proposta;
22.1.7.
cometer fraude fiscal;
22.1.8.
comportar-se modo inidôneo.

22.2.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,em pregão para registro de preços
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
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22.3.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da
fase de lances.
22.4.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

22.4.1.

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;

22.4.2.

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

22.4.3.

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

22.4.4.

Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

22.4.5.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
22.5.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

22.6.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivoà administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.
22.7.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
22.8.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica,
com ou sem a participação de agente público.
22.9.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade
poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
22.10.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
22.11.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,
22.12.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22.13.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
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23.1.
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante
mais bem classificado.
23.2.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao
licitante melhor classificado.
23.3.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão
classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
23.4.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nascontratações e somente será utilizada
acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do
Decreto n° 7.892/2013.
24.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
24.1.
Edital.

Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este

24.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço da Prefeitura: Praça Domingos Ferreira Brito, S/N – Pedro Tibúrcio – Ribeira do
Pombal – BA – 48.400-000
24.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação
24.4.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

24.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado
no Edital.
24.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do
pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
24.7.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos nocertame.

24.7.1.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional edeverá ser motivada pelo pregoeiro, nos
autos do processo de licitação.
24.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1.
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
25.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que nãohaja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
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25.3.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.4.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
25.5.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.6.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
25.7.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
25.9.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível
o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
25.10.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital.
25.11.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico no portal de compras do Governo Federal
w.w.w.comprasgovernamentais.gov.br e no endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/ribeiradopombal/site/licitacoes, os
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
25.12.
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II – Modelo da Proposta de Preços;
ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços;
ANEXO IV – Modelo da Ordem de Serviços;

ANEXO V – Modelo de Declaração de Renúncia de Vistoria;
ANEXO VI – Modelo de Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a administração pública;
ANEXO VII – Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO VIII – Minuta de Termo de Contrato;
Ribeira do Pombal(BA), 25 de agosto de 2021.
JOSÉ CLÉCIO FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 153/2021)
UASG 983833
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1.
OBJETO
Aquisição e instalação de ar condicionados, a fim de atender as necessidades da secretaria
municipal de educação, da prefeitura municipal de Ribeira do Pombal-BA.
2.
JUSTIFICATIVA
É fato incontestável que a escola deve se constituir não apenas como possibilidade de
formação e capacitação dos jovens ao mercado de trabalho, mas como instância social de
valorização e promoção da cidadania de nossos jovens. Sem escolarização, especialmente nos
primeiros níveis, onde os efeitos da exclusão se manifestam de forma mais importante e
decisiva para os jovens, estamos condenando toda uma geração, não apenas ao fracasso na
escola, mas nas buscas de melhores condições em todas as esferas de sua vida. Lembrando
que o acesso à educação é direito de todos e dever do Estado, conforme reza a Constituição da
República Federativa do Brasil.
Estes equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades, uma vez que
proporcionam o bem-estar, saúde e conforto térmico aos profissionais da educação e alunos
da rede.
Além disso, pelo fato do município está localizado em uma região do semi-árido nordeste II,
com temperaturas médias de 27,4°C e com baixos índices de chuvas, é de extrema importância
o uso de aparelhos condicionadores de ar em salas de aulas ou administrativas. Temperaturas
elevadas no ambiente de trabalho ou de ensino ocasionam desconforto que provocam baixo
rendimento dos trabalhadores ou alunos. De acordo com a Lei nº 6.514, as empresas são
obrigadas a utilizar refrigeração artificial, sempre que não houver ventilação natural
compatível com o serviço realizado. Além de evitar condições adversas que são nocivas ao
nosso organismo, a climatização através do ar-condicionado ajuda a proteger computadores
e outros equipamentos eletrônicos. Por este motivo, a não compra destes aparelhos pode
prejudicar o funcionamento destes prédios a toda comunidade escolar.
3. DA DESCRIÇÃO
Os equipamentos de ar-condicionado, destinados a rede municipal de ensino, deverão ser
entregues conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 20 (vinte)
dias após emissão da Ordem de Fornecimento, conforme as especificações descritas,
primando pela qualidade do produto fornecido.
4. DA GARANTIA
4.1Os materiais terão garantia de 12 (meses), o que for maior, contra quaisquer espécies de
defeitos, contados da data efetiva da entrega, devendo a contratada, após a comunicação do
contratante, providenciar, no prazo máximo de 10 (Dez) dias úteis, as devidas correções.
4.2Caso o produto instalado apresente defeito de fabricação irrecuperável a empresa
contratada deverá providenciar a troca do mesmo no prazo máximo de 10 (dez) dias.
4.3.A empresa vencedora deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra
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quaisquer defeitos de fabricação;
4.4. Caso o produto instalado apresente defeito de fabricação irrecuperável a empresa
contratada deverá providenciar a troca do mesmo no prazo máximo de 10 (dez) dias.
5. DO FORNECIMENTO
O fornecimento será mediante emissão de ordem de fornecimento da Secretaria Municipal de
Educação, sendo concedido um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a entrega e
instalação, sujeito ao cancelamento do contrato caso a empresa fornecedora não obedeça a
esse prazo.
A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Educação, situado na Av. Oliveira
Brito, n° 340, Centro. telefone: 75 3276-1478.
6. ESPECIFICAÇÃO
Item Descrição
Unid.
01
Ar condicionado, tipo split, capacidade Unidade
mínima de refrigeração de 12.000 btu/h,
tensão 220 volts.

Quant.
30

V. Unit.
1.980,83

V. total
59.424,90

02

30

2.976,00

89.280,00

Ar condicionado, tipo split, capacidade Unidade
mínima de refrigeração de 18.000 btu/h,
tensão 220 volts.

Valor Total:
Cento e quarenta e oito mil, setecentos e quatro reais e noventa centavos.
Item Descrição
03 Instalação de ar condicionado

Unidade

60

R$: 148.704,90

R$:384,00

R$:23.040,00

Valor Total:
Vinte e mil e quarenta reais

R$: 23.040,00

Valor Global:
Cento e setenta e um mil, setecentos e quarenta e quarto reais e noventa centavos

R$: 171.744,90

6.1. O custo estimado da aquisição e instalação e os respectivos valores máximos foram
apurados mediante preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de
preços praticados no mercado em aquisições e instalações similares.
6.2. As despesas decorrentes para tal aquisição e instalações ocorrerão por conta dos Recursos
Orçamentários consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal,
Estado da Bahia para o exercício financeiro vigente.
7. VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura,
prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993, caso de firma contratos, e no
caso de ata de registro de preços terá a vigência de 12 meses.
8. PAGAMENTO
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8.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes segue na classificação abaixo:
8.2. A CONTRATADA deverá entregar, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do
fornecimento, nota fiscal/fatura dos serviços, emitida em 1 (uma) via, para fins de liquidação
e pagamento.
8.3. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente ao fornecimento caberá ao fiscal do
contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
8.4. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em data
posterior à indicada no item 8.2 desta cláusula, será imputado à CONTRATADA o pagamento
dos eventuais encargos moratórios decorrentes.
8.5. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias úteis,
contados da protocolização da nota fiscal/fatura.
8.6.O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.
8.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência quanto à Justiça
do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à
Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
8.8.O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido no item 8.2, não lhe gera direito
a alteração de preços ou compensação financeira.
8.9. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos
termos deste contrato.
8.10. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
8.11.O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.
9.REAJUSTE
9.1.O valor da prestação dos serviços será reajustado anualmente, com base na variação do
índice acumulado IPC/Fipe ocorrida no período, ou por qualquer outro índice que venha a lhe
substituir.
10 ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. Os equipamentos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens
originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e
integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme procedimentos do
fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do
material contendo, volume, data de fabricação, fabricante, importador (se for o caso),
procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor, para posterior
verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos na proposta.
10.2. cada produto será verificado de acordo com as características e posteriormente aferido
a conformidade e testado o seu perfeito funcionamento.
10.3. Qualquer produto será recusado, caso esteja nas seguintes condições:
10.3.1. Entregue em desconformidade com as especificações técnicas desse termo de
referência;
10.3.2. Caso qualquer componente adquirido não seja novo;
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10.3.3. Se, após o recebimento, constatar-se que determinado produto foi entregue em
desacordo, com defeito, fora da especificação oi incompleto, a empresa contratada será
notificada até que a situação seja regularizada.
10.3.4. Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terá o prazo de 10 (dez) dias
úteis para providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação oficial.
10.3.5 A instalação dos equipamentos compreende a realização das obras de natureza civil,
elétrica e hidráulica necessárias à instalação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos.
10.3.6 A instalação dos equipamentos compreende, ainda, o fornecimento de todos os
materiais necessários para a perfeita instalação dos equipamentos, tais como fios, cabos,
mangueiras, suportes, parafusos, buchas, tomadas, disjuntores, etc.
10.3.7 A CONTRATADA fornecerá garantia em relação aos serviços prestados para instalação
dos equipamentos de ar-condicionado objeto do presente certame, de, no mínimo, 01 (um)
ano de duração.
10.3.8 A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para secretaria
municipal de educação, de todo o material de consumo instrumental, equipamentos de
proteção — EPI's, ferramentas e demais aparelhagens necessárias para a execução dos
serviços
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
11.1.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
11.1.2. Fornecer os bens conforme especificações contidas no Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários.
11.1.3. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo
comunicar ao contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condições.
11.1.4. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas
e comerciais decorrentes da execução do presente contrato.
11.1.5. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislação em vigor pertinente ao objeto e às obrigações assumidas na
presente licitação, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários,
fiscais e comerciais.
11.1.6. Responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar
ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na
execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita.
11.1.7. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos
serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a contratante;
11.1.8 Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados;
11.1.9 Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna, bem
como atender ás normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em Lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na
execução dos serviços;
11.1.10 Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do Contrato;
11.1.11 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos
à legislação social e trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal alocado
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nos serviços objeto do contrato;
11.1.12 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
11.1.13 Executar os serviços conforme o estabelecido no Contrato e de acordo com as
necessidades do Contratante, devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a
eficiência e eficácia dos serviços prestados;
11.1.14 Executar os serviços com equipamentos e vestuário apropriados, respeitando as
normas referentes à segurança e acidente do trabalho;
11.1.15 A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da
fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo
prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas;
11.1.16. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do contrato, por servidores designados
para esse fim, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
11.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
11.2.3. Notificar o contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução do contrato, fixando prazo para a sua correção.
11.2.4. Aplicar, garantidos a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
11.2.5. Pagar o contratado o valor resultante do fornecimento, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.
11.2.6. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para entrega
do objeto deste Termo, quando necessário.
11.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, com relação ao objeto deste contrato.
11.2.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA.
11.2.9. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1.Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o contratante poderá aplicar sanções
de natureza moratória e punitiva ao contratado, diante do não cumprimento das cláusulas
contratuais.
12.2.Com fundamento no artigo 7º da Lei federal nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e
contratar com o Estado e será descredenciado do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até
5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da
aplicação de multa, o contratado que:
12.2.1. Apresentar documentação falsa;
12.2.2. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
12.2.3. Falhar na execução do contrato;
12.2.4. Fraudar a execução do contrato;
12.2.5. Comportar-se de modo inidôneo;
12.2.6. Cometer fraude fiscal.
12.3. Configurar-se-á o retardamento da execução quando o contratado:
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12.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias
contados da data da ordem de serviço;
12.3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os fornecimentos definidos no contrato por 3
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.
12.3.3. A falha na execução do contrato estará configurada quando o contratado descumprir
as obrigações e cláusulas contratuais, cuja dosimetria será aferida pela autoridade
competente, de acordo com o que preceitua lei.
12.3.4. Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, e
97, parágrafo único, da Lei federal nº 8.666/1993.
12.4. O contratado que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeito, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.4.1. Multa:
12.4.1.1.Compensatória de até 10% sobre o valor total atualizado do contrato nos casos de
inexecução, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na
execução do objeto contratado, e nos casos de descumprimento de cláusula contratual ou
norma de legislação pertinente;
12.4.1.2. Moratória de até 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da
contratação, até o limite de 30 dias.
12.4.1.3. Impedimento de licitar e de contratar com o estado e descredenciamento no cadastro
de fornecedores, pelo prazo de até cinco anos.
12.4.1.4. As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, sem
prejuízo da aplicação da sanção de impedimento de licitar e de contratar.
12.4.1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei federal nº 8.666/1993.
12.4.1.6.O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual se houver, ou
descontado de parcelas de pagamentos devidos.
12.4.1.7. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventuais
devidos pelo contratante.
12.4.1.8.Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado
a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
12.4.1.9.Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado
ao contratante, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
12.4.1.10.Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitação do
contratante.
12.4.1.11.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.4.1.12. A aplicação de sanções não exime o contratado da obrigação de reparar os danos,
perdas ou prejuízos que venha a causar ao ente público.
12.4.1.13.O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no
instrumento, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos
casos enumerados no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIII da Lei federal nº 8.666/1993.
12.4.1.14. As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades
estabelecidas na Lei federal nº 12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30.
13. FISCALIZAÇÃO
13.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante
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designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida na portaria a ser emitida pelo
departamento competente.
14. DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA
14.1. O presente termo de referência foi elaborado por João Lucas Santana dos Santos e
aprovado pela Secretária Municipal de Educação a Srª. Aline Santos da Silva.
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 153/2021)
UASG 983833
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO, S/N - CENTRO, CEP: 48.400-000, RIBEIRA
DO POMBAL/BA.
EMPRESA LICITANTE:
DOCUMENTAÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS
ATT: PREGOEIRO
REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° --/2021 PMRP.

Item Descrição
Unid.
01
Ar
condicionado,
tipo
split, Unidade
capacidade mínima de refrigeração
de 12.000 btu/h, tensão 220 volts.
02

Ar
condicionado,
tipo
split, Unidade
capacidade mínima de refrigeração
de 18.000 btu/h, tensão 220 volts.

Quant.
30

V. Unit.

30

Valor Total:
Item
03
Instalação de ar condicionado

V. total

R$:

Unidade

60

R$:

R$:

Valor Total:
Vinte e mil e quarenta reais

R$:

Valor Global:

R$:

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de entrega da proposta, após a etapa
de lances. Em caso de omissão, considerar- se-á aceito o prazo citado de 60 (sessenta) dias corridos.
Declaro que os produtos a serem entregues atenderão aos requisitos de qualidade exigidos no Edital e seus anexos.
Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de lances, estão incluídos
todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos objeto desta proposta, tais como: taxas,
fretes, impostos e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento, entendido que a falta de
manifestação implicará em declaração deque todas as despesas já estão inclusas.
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Para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CONTA:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/MF:
ENDEREÇO:
CIDADE/UF:
CEP:
TEL./FAX:
E-MAIL:
BANCO:
AGÊNCIA:
REPRESENTANTE
NOME:
ENDEREÇO:
CEP:
CIDADE/UF:
CPF/MF:
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:
CARGO/FUNÇÃO:
NATURALIDADE:
NACIONALIDADE:
E-MAIL:

LEGAL DA

EMPRESA

DO CONTRATO:

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 153/2021)
UASG 983833
ANEXO III- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL, ESTADO DE BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço PRAÇA DOMINGOS
FERREIRA DE BRITO, S/N - CEP 48.400-000, Centro – RIBEIRA DO POMBAL/BA, CNPJ nº. 13.809.397/0001-09 neste
ato representado por seu Prefeito o Sr. ERIKSSON SANTOS SILVA, doravante denominssado simplesmente ORGAO GERENCIADOR, o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Praça João Irênio, S/N, Bairro Centro, Cep: 48.400-000, RIBEIRA DO POMBAL–
Bahia, inscrito no CNPJ nº 11.839.421/0001-27, neste ato representada por sua Secretária a Srª. XXXXXXXXXX e FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço na Avenida Oliveira Brito, S/N, Bairro, Centro,
Cep: 48.400-000, RIBEIRA DO POMBAL/BA, CNPJ nº. 19.077.980/0001-59, neste ato representada pela sua Secretária a Srª.
XXXXXXXXXXX, doravante denominados simplesmente ORGÃO PARTICIPANTES e a empresa (NOME), CNPJ nº (Nº), sediadana
(ENDEREÇO), a seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por (REPRESENTANTE), CPF nº (Nº), resolvem
firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos os Decretos Municipais nº 138/2012 e 013/2021 e
conforme o Pregão Eletrônico n°..../2021, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

6.1 1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO
............................................................................................................................................................................................... do Edital do Pregão Eletrônico
SRP n° /2021;

2.1. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações,
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

3.1. Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre a realização do
fornecimento, inclusive amargem de lucro.
3.2

- Os pagamentos serão efetuados de acordo com o fornecimento mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Ordem(ns) de Fornecimento expedida pela Autoridade Competente;
b) Nota(s) Fiscal(is) correspondente à(s) Ordem(ns) de Fornecimento, atestada(s)e liquidada(s);

Prova de regularidade junto as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, FGTS, CNDT e Trabalhista, válidas no
prazo mínimo de 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal;
c)

- Os documentos de cobrança relacionados acima, deverão ser apresentados no endereço PRAÇA DOMINGOS
FERREIRA DE BRITO, S/N - Cep: 48.400-000, Centro, RIBEIRA DO POMBAL/BA, dos quais após atestados pela autoridade
competente e aprovados pelo Fiscal do Contrato serão encaminhados ao Setor Financeiro para fins de liquidação da despesa e
inclusão na lista classificatória de credores;
3.2.1
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- O pagamento das obrigações relativas ao presente contrato deve obedecer e cumprir a ordem cronológica das datas
das respectivas exigências, a teor do que dispõe o art. 7º§ 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964, art. 5º e 7º, § 2º, inciso III, da Lei
nº 8.666/93.
3.2.2

Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido para tanto, fica
estabelecido como critério de atualização financeira o percentual de 1% (um por cento) de juros ao mês, sobre o valor devido,
desde a data prevista para pagamento, nos termos deste contrato, até a data do efetivo pagamento.
3.3.

É vedado qualquer reajuste de preços pelo prazo de 12 (doze) meses do contrato, exceto por força de legislação ulterior
que o permita, porém, poderá haver revisão de valores, visandomanter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta,
nos termos do art. 65, II “d” e § 2°, da Lei n° 8.666/93, desde que demonstrado, por parte do fornecedor, alteração substancial
nos preços praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fatodo príncipe e /ou fato da administração.
3.4.

Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido para tanto, fica
estabelecido como critério de atualização financeira o percentual de 1% (um por cento) de juros ao mês, sobre o valor devido,
desde a data prevista para pagamento, nos termos deste contrato, até a data do efetivo pagamento.
3.5.

É vedado qualquer reajuste de preços pelo prazo de 12 (doze) meses do contrato, exceto por força de legislação ulterior
que o permita, porém, poderá haver revisão de valores, visandomanter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta,
nos termos do art. 65, II “d” e § 2°, da Lei n° 8.666/93, desde que demonstrado, por parte do fornecedor, alteração substancial
nos preços praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fatodo príncipe e /ou fato da administração.
3.6.

4.1.

O Órgão Gerenciador adotara a pratica de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93, fica designado será o servidor da Prefeitura Municipal o(a)
servidor(a) IGO TADEU DANTAS DE LIMA, denominado Gerente da Ata de Registro de Preçoso, especialmente designado, com
autoridade para exercer, em nome da Prefeitura.
4.2.

§1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução doFornecimento com as normas
especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.
§2º - A ação da fiscalização não exonera o fornecedor de suas responsabilidades contratuais.

5.1.

O Prestador registrado terá o seu registro cancelado quando:
descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superioresaos praticados no mercado;

a)

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecidopela Administração, sem
justificativa aceitável;
d) houver razoes de interesse publico.
5.2.
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado
c)
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pordespacho da Prefeita Municipal de RIBEIRA DO POMBAL - Bahia.
O prestador poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de forca maior devidamente comprovados e
justificados.
5.3.

Em cumprimento ao disposto no art. 11, inciso II do Decreto Federal nº 7.892/2013, o órgão gerenciador poderá utilizar
ocadastro de reserva dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência
da classificação do certame no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da em virtude do cancelamento,
conforme Anexo I desta Ata de Registro de Preços.
5.5 Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
5.4.

6.1. Este Contrato decorre do processo Pregão Eletrônico Nº /2021, fundamentada nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, e
10.520/02 a qual será publicada à execução do contrato e especialmente nos casos omissos, fazendo-se parte integrante do
processo do Edital do Pregãoe proposta contratada, estando o presente contrato vinculado aos citados documentos.

7.1.

São obrigações do órgão gerenciador:

- gerenciar a Ata de Registro de Preços:
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigações contraídas;
III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização
dos serviços, a exigência de condições estabelecidas no Editale a proposta de aplicação de sanções;
IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus
anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação
depenalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Prestador Registrado;
VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira aresponsabilidade do Prestador
Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.
I

8.1.

São obrigações do prestador registrado:

- manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitaçãoexigidas no Edital e na presente
Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto daAta de registro de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos emeventuais erros cometidos na
execução do objeto da ata de registro de preços;
I
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- abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro depreços sem a expressa
concordância do Órgão Gerenciador.
IV

- O custo dos serviços deverá ser balizado no VALOR DA instalação por equipamento à mão de obra utilizada nos serviços
de instalação, inclusive com todo material necessário, tendo como tempo máximo de entrega o previsto no termo de referência.
09.1

09.2

- Os serviços serão realizados nos locais indicado pela contratante.

10.1

- A empresa vencedora da licitação deverá fornecer todos os equipamentos em perfeito funcionamento.

10.2

- Serão substituídas todos os equipamentos sempre que necessário.

- A Prefeitura Municipal de RIBEIRA DO POMBAL poderá, a qualquer momento, solicitar à empresa vencedora da
licitação a verificação dos equipamentos instaladas.
10.3

Os serviços que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas pormeio de ORDEM DE SERVIÇOS,
emitida no Sistema de Registro de Preços.
11.1.

Caso o prestador não cumpra o prazo estabelecido na ORDEM DE SERVIÇO ou se recusea realizar o serviço, terá o
seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei, nesta Ata e no edital do Pregão Eletrônico
SRPnº . . . . /2021.
11.2.

Neste caso, o Órgão Gestor deverá convidar sucessivamente, por ordem de classificação, os demais licitantes, os
quais ficarão sujeitos às mesmas condições previstaspara o primeiro classificado.
11.3.

O prestador obriga-se a manter as mesmas condições de habilitação e qualificaçãoexigidas na licitação, durante toda
aexecução desta Ata.
11.4.

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços durante a sua vigência, qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame, mediante prévia consultaao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada avantagem
e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decretos Municipais nº 138/2012 e 013/2021, relativas à
utilização do Sistema de Registro de Preços.
12.1.

Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do serviço, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este serviço não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.
12.2.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
12.3.
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gerenciador e órgãos participantes.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro depreços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
12.4.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada
em até noventa dias, observado o prazo de vigência daata.
12.5.

13.1 - Por se tratar de um procedimento de registro de preços, os recursos para cobrir as despesas decorrentes dos
fornecimentos futuros do objeto desta licitação serão consignados no orçamento do Município, mediante as classificações
funcionais programáticas específicas da Secretaria solicitante a serem informadas quando das solicitações das ordens de
fornecimento.
As despesas decorrentes da contratação objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento Programa das Secretarias e Fundos Municipais para os exercícios.
13.2.

As despesas decorrentes da contratação objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento Programa das Secretarias e Fundos Municipais para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de
Registro de Preços, tomada às devidas cautelas de emissão da Ordem de Serviço e Nota de Empenho previamente de acordo
com a necessidade, cujo programa de trabalho e elemento de despesa específico constará nasrespectivas Notas de Empenhos;
13.3.

14.1

– Conforme especificado no Termo de Referência, Anexo I deste edital.

15.1 Este Contrato decorre do Processo Pregão Eletrônico SRP nº /2021, fundamentada nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, a qual será aplicada à execução do contrato e especialmente nos casos omissos, fazendo-se parte integrante do
processo do Edital do Pregãoe Proposta da Contratada, estando o presente contrato vinculado aos citados documentos.
16.1. - Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o direito da Contratante
de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 77 e 80 da Lei nº 8.666/93.
17.1 A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelascláusulas contratuais e pelos preceitos
dedireito público, aplicando – de – lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
direito privado, na forma do artigo 54, Lei Federal nº 8.666/93, c/c o inciso XII do 55 do mesmo Diploma Legal.
18.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da propostae da
habilitação apresentados pelo Prestador Registradono pregão fará parte desta Ata de Registro de Preços.
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19.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro dePreços será competente o foro da

Comarca do Município de Ribeira do Pombal, estado de Bahia.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços
que, lida e achada conforme, e assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas
testemunhas abaixonomeadas, tendo sido arquivada um via na Comissão permanente de Licitação deste Município.
RIBEIRA DO POMBAL/BA,

de

de 2021.

ERIKSSON SANTOS SILVAMUNICÍPIO DE
RIBEIRA DO POMBAL ÓRGÃO
GERENCIADOR
[ inserir razão social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa
]PRESTADORREGISTRADO

TESTEMUNHAS:
1Nome:
CPF:
2Nome:
CPF:
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 153/2021)
UASG 983833
ANEXO IV - ORDEM DE SERVIÇO (MODELO)
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

/2021

Após aprovado o orçamento, autorizamos a empresa abaixo qualificada a realizar os serviços adiante especificados,
observadas as especificações e demais condições constantes do Editaldo Pregão Eletrônico SRP Nº /2021 e da Ata de
Registro de Preços do referido certame, pelos preços registrados.
Empresa:_____________________________________________
End . :_____________________________________________
Item Descrição
Unid.
01
Ar condicionado, tipo split, Unidade
capacidade mínima de refrigeração
de 12.000 btu/h, tensão 220 volts.
02

Ar condicionado, tipo split, Unidade
capacidade mínima de refrigeração
de 18.000 btu/h, tensão 220 volts.

Quant.
30

V. Unit.

V. total

30

Valor Total:

R$:

Item
03
Instalação de ar condicionado

Unidade

60

R$:

R$:

Valor Total:
Vinte e mil e quarenta reais

R$:

Valor Global:

R$:

Os produtos deverão ser entregues nos endereços e prazos abaixo, no prazo solicitadocontados da data derecebimento e
assinatura do presente instrumento:
Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta Ordem de Serviço serão origináriosda classificaçãofuncional
programática abaixo especificada:
Unidade Orçamentária:
Função Programática:
Projeto De Atividade:
/BA,
de
de 20 .
Assinatura e carimbo do responsável
CIENTE: Em,

/

/20---

[inserir razão social da empresa]
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 153/2021)
UASG 983833
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA
Referente ao Processo Administrativo n°Pregão
Eletrônico nº XX/202X
Declaro ser de inteira responsabilidade da CONTRATADA (empresa
, CNPJ
) a ocorrência de
eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução dos serviços licitados.
Declaro, ainda, que a empresa supracitada não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer detalhe,
incompreensão, dúvida ou esquecimento que possam provocar empecilho ou gerar atrasos na execução do serviço objeto deste
certame, arcando a CONTRATADA com quaisquer ônus decorrentes desses fatos.

Ribeira do Pombal (BA), XX de XXXXX de 2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da empresa
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 153/2021)
UASG 983833
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa
inscrição estadual nº
, estabelecida em
firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

, inscrita no CNPJ (MF) nº
,
, possui os seguintes contratos

Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do contrato

_

Valor total dos Contratos R$

Ribeira do Pombal (BA), XX de XXXXX de 2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da empresa
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 153/2021)
UASG 983833
ANEXO VII
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ......../......, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) E A EMPRESA
.............................................................
O Município de Ribeira do Pombal, por intermédio do(a).............................................................................................. (órgão) contratante), com sede no(a)
Praça Domingos Ferreira Brito, S/N – Pedro Tibúrcio, na cidade de Ribeira do Pombal/Estado da Bahia, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
13.809.397/0001-09, neste ato representado(a)pelo(a) ........................ (cargo e nome), doravante denominada CONTRATANTE, e
o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em .............................
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ........................... , portador(a) da Carteira de Identidade nº
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº ............................................................................................................. e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de
21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20 , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de ............................................................................. que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
Item
03
Instalação de ar condicionado

2.

Unidade

60

R$:

R$:

Valor Total:
Vinte e mil e quarenta reais

R$:

Valor Global:

R$:

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de .........../......../. e
encerramento em .........../........./..........., e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1 O valor total da contratação é de R$.......... ( )
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive
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tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de
serviços efetivamente prestados.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da
União, para o exercício de 20...................................... , na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza,
cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Contrato.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a
fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
8.2. O prazo de execução dos serviços será de ..................... (indicar o período de tempo previsto para a conclusão dos serviços),
com início ........................................... (indicar a data ou evento para o início dos serviços), na forma que segue:
8.3. O prazo de execução dos serviços será de ..................... (indicar o período de tempo previsto para a conclusão dos serviços),
com início ........................................... (indicar a data ou evento para o início dos serviços).
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9.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla
defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº
8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.4.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. indenizações e multas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termose
de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.
13.2.1.A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscale
trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
13.2.2.A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto
contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei
nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, no prazo previsto
na Lei nº 8.666, de 1993.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca do Municípiode
Ribeira do Pombal.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de
lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.
Ribeira do Pombal (BA), .......... de.......................................... de 20.....
Representante legal da CONTRATANTE
Representante legal da CONTRATADA
TESTEMUNHA:
12-
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 153/2021)
UASG 983833
ANEXO VIII
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE COMPRA
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI
O(A)..........................................................
E
A
EMPRESA
.............................................................
O Município de Ribeira do Pombal, por intermédio do(a) ....................................................................................................(órgão) contratante), com sede no(a)
Praça Domingos Ferreira Brito, S/N – Pedro Tibúrcio, na cidade de Ribeira do Pombal/Estado da Bahia, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
13.809.397/0001-09, neste ato representado(a)pelo(a) ....................................................(cargo e nome)., doravante denominada CONTRATANTE, e
o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em .............................
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .............................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº............................................................................ e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregão nº ........../20...., por Sistema de Registro de Preços nº ....../20 , mediante as cláusulas e condições
a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ............................................... , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:

Item
01

Descrição
Unid.
Ar condicionado, tipo split, capacidade mínima Unidade
de refrigeração de 12.000 btu/h, tensão 220
volts.

Quant.
30

02

Ar condicionado, tipo split, capacidade mínima Unidade
de refrigeração de 18.000 btu/h, tensão 220
volts.

30

Valor Total:
2.

V. Unit.

V. total

R$:

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de
/ /
e encerramento em
/ /
, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
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3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ ( ............................... ).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União,
para o exercício de 20.............................................................., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
5.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8.

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9.

CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma
estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo
nos casos previstos em lei.
13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1.A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder
Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
13.2.2.A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto
contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais
como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520,
de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei
nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
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16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca do Município de Ribeira
do Pombal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE
Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS
12-
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