PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26-2021
1. Regência Legal:
Esta licitaçao obedecera, integralmente, as disposiçoes de acordo com a Lei nº 10.520/02 e com a Lei nº
8.666/93 com suas alterações posteriores, o Decreto Municipal nº 4.281/2006, de 07 de fevereiro de
2006, o Decreto Municipal nº 5.088, de 31 de outubro de 2018, Lei Complementar nº 123/06, alterada
pelas Leis Complementares nº 147/14 e nº 155/16, alem de demais legislaçoes pertinentes. Ademais, a
minuta do presente Edital foi aprovada pela Assessoria Jurídica do Município de Brumado-BA, nos
termos do paragrafo unico, do Art. 38, da Lei n.º 8.666/93.
2. Unidade Interessada:
Prefeitura Municipal de Brumado.
3. Regime de Execução/Modalidade:
Empreitada por Preço/ Pregão Presencial
4. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO.
5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO: ( ) POR ITEM ( ) POR LOTE ( X ) GLOBAL.
6. 6. Objeto:
6.1 - Constitui objeto da presente licitaçao o REGISTRO DE PREÇOS para atender despesa com
aquisição de bobinas de etiquetas térmicas destinadas ao Laboratório Central, para futuras
contrataçoes, de acordo com a conveniencia e necessidade da administraçao publica municipal.
6.2 – A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatorio podera ser utilizada por outros
Orgaos ou Entidades nao participantes, com a devida anuencia do Orgao Gerenciador, respeitados os
quantitativos de ate cem por cento por Orgao, ou Orgao gerenciador e participantes em ate o quíntuplo
do quantitativo inicial registrado, independente do numero de Orgaos nao participantes que aderirem.
6.3 - As especificaçoes, exigencias, condiçoes, rotinas e outros detalhamentos do objeto ora licitado estao
presentes nos anexos do Edital:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II – Formulário padronizado;
c) Anexo III – Modelo de Credenciamento;
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar;
f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da
Constituição Federal;
g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar nº 123/06);
i) Anexo IX – Modelo de Declaraçao de Inexistencia de Vínculo;
j) Anexo X - Ata de Registro de Preços;
k) Anexo XI - Termo de Compromisso de Fornecimento.
7. Local, data e horário do recebimento das propostas de preço, documentos relativos à
habilitação e início da abertura dos envelopes:
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Brumado-BA, localizada na Praça Cel. Zeca Leite, n.º 415, Centro,
Cep: 46.100-000, Brumado-BA.
Data: 27 de outubro 2021.
Hora: 09h:00m. (Nove horas)
8. Dotações orçamentárias:
As despesas para a execução do fornecimento ora licitado, correrão por conta da dotação orçamentária
da Secretaria Municipal de Saúde (04.001.2082 - Manutenção do LACEN), consignadas no orçamento
vigente à época da contratação.
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9. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO.
9.1 - Somente poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de
transcrição e que desenvolvam as atividades objeto desta licitação.
9.2 - A participaçao na presente licitaçao implica aceitaçao integral e irretratavel dos termos
e condiçoes deste edital, dos seus Anexos e das normas tecnicas gerais ou especiais pertinentes.
9.3 - Não será admitida a participação, em qualquer fase do processo, de interessados que
se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou
impedimento de contratar com a Administração Pública;
b) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão
público;
c) Em processo de execuçao, falencia, sob concurso de credores, em dissoluçao ou
liquidaçao;
d) Enquadrados nas hipóteses previstas do art. 9º da Lei nº 8.666/93;
e) Estejam reunidos em consorcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiaria entre si,
qualquer que seja sua forma de constituiçao;
f) Que mantenham qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de orgao
ou entidade contratante ou responsavel pela licitaçao;
9.4 – As ME e EPP poderao se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido em
licitaçoes previsto na LC 123/2006, desde que nao se enquadrem em qualquer das exclusoes
relacionadas no § 4º do seu artigo 3º.
9.5 - As empresas enquadradas na situação de ME e EPP deverão apresentar a declaração
constante do Anexo VIII deste edital.
9.6 - Os documentos exigidos neste Certame poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por membro da
Comissão Municipal de Licitação, Pregoeira ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a
autenticação deverá ocorrer até o último dia anterior à data da abertura dos envelopes.
10. CREDENCIAMENTO.
10.1 - Para fins de credenciamento junto à Pregoeira, o proponente poderá enviar um
representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo o mesmo pela
representada.
10.2 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no preâmbulo deste
Edital, às 09:00 (nove) horas.
10.3 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances
verbais e sucessivos, bem como para que possa manifestar interesse recursal.
10.4 – Para a efetivação do credenciamento, o representante do proponente exibirá à
Pregoeira a credencial (conforme Anexo III) que o autoriza a participar deste Pregão e a
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responder pelo proponente, inclusive para ofertar lances verbais de preços, firmar declarações,
desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente
certame, em nome do proponente. A credencial apresentada deverá necessariamente ter firma
reconhecida do representante legal que a outorga. Ou mediante a apresentação de procuração
por instrumento público ou particular com firma reconhecida.
10.5 – A credencial deverá vir acompanhada de cópias autenticadas do documento de
Identificação do outorgante, outorgado e do ato constitutivo; estatuto ou contrato social e
alterações, ou ainda alteração consolidada do contrato, quando for o caso, e, no caso das sociedades
por ações, além dos documentos aqui exigidos, o documento de eleição e posse dos
administradores, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório possui os
devidos poderes da outorga.
10.6 - Sendo a participante representada pelo próprio sócio ou proprietário, com poderes
para representar a empresa, não será necessária a apresentação da credencial, bastando apresentar
cópias autenticadas do documento de identificação do representante e do ato constitutivo; estatuto
ou contrato social e alterações, ou ainda alteração consolidada do contrato, e, no caso das
sociedades por ações, além dos documentos aqui exigidos, o documento de eleição e posse dos
administradores.
11 - DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES.
11.1 - No dia, hora, e no local mencionados no preâmbulo deste Edital, os licitantes
entregarão os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão.
11.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer dos envelopes fora do prazo
estabelecido neste Edital.
11.3 - Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente,
devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da Razão Social completa do
proponente (CNPJ/MF) os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de Brumado - BA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26-2021
Envelope nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
Prefeitura Municipal de Brumado - BA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26-2021
Envelope nº 2 - HABILITAÇÃO
11.4 - O Envelope nº 1 - PROPOSTA - deverá conter as informações/documentos exigidos
no item 13 deste Edital; o Envelope nº 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os
documentos/informações exigidos no item 14 deste Edital.
11.5 - Além dos envelopes referidos acima, cabe aos licitantes apresentarem, ainda:
11.5.1 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO,
em papel timbrado da empresa, cujo modelo consta do ANEXO IV deste Edital; e
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11.5.2 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
se for o caso, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06,
em papel timbrado da empresa, que deverá ser feita de acordo com o ANEXO VIII deste
Edital.
11.6 – As Declarações referidas acima deverão ser apresentadas fora dos envelopes da
proposta de preços e dos documentos de habilitação.
11.7 – Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes,
a Declaração de caráter obrigatório prevista no item 11.5.1, a Pregoeira disponibilizará a estes um
modelo de declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.
11.8 - A declaraçao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitaçao, Anexo IV,
sujeitara o licitante as sançoes previstas no art. 13 do Decreto nº 3.893/2004.
12 - ABERTURA DOS ENVELOPES.
12.1 - Na data, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital será aberta a sessão pela
Pregoeira, sendo que nessa oportunidade os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO IV) e, se for o caso, a Declaração
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO VIII).
12.2 - Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02, as declarações
deverão ser entregues separadamente dos envelopes nº 1 - PROPOSTA e nº 2 - HABILITAÇÃO.
13 - CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
13.1 A proposta de preços devera ser apresentada na forma do Anexo II deste Edital,
redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecanico ou informatizado, de forma clara e
inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observancia as especificaçoes contidas
neste edital, assinada a ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal
da licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:
a) Referência ao número deste PREGÃO;
b) A razão social da proponente, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, telefone e endereço
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;
c) A descrição detalhada do objeto do PREGÃO; a descrição referida deve ser firme e
precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais
de um resultado;
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de sua apresentação;
e) Preço unitário do item em algarismo e o valor total em algarismo e por extenso, em até
duas casas decimais, expresso em moeda corrente nacional, fixo e irreajustável, apurado à data da
apresentação da proposta; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão
considerados os primeiros;
f) Declaração do proponente, na própria proposta, de que estão inclusos todos os custos
com a entrega do objeto da licitação, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros
obrigatórios, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas
necessárias para a realização do fornecimento do objeto da licitação.
g) Informar a marca dos materiais.
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13.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em anexo à Declaração de
Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo constante do ANEXO VII deste Edital.
13.3 – A proposta de preços deverá ser preenchida em conformidade com o Modelo de
Proposta, constante do ANEXO II, observado o quanto previsto no item 13.1 deste tópico.
13.4 - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente
que assim o fizer.
13.5 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
13.6 - A apresentaçao de proposta pressupoe o pleno conhecimento, atendimento e
aceitaçao, por parte da licitante, das exigencias e condiçoes estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.
13.7 - Sera rejeitada a proposta que apresentar valores irrisorios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
referirem a materiais e instalaçoes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou a totalidade da remuneraçao.
13.8 - A pregoeira podera solicitar parecer de tecnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Brumado ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para
orientar sua decisao ou que versem sobre a avaliaçao de amostras, que envolvam criterios para
avaliaçoes ponderadas, quando o objeto da licitaçao assim exigir.
13.9 - Havendo discordancia entre os valores em algarismos e por extenso, a pregoeira
devera considerar os valores em algarismo e procedera a correçao dos calculos, passando o
resultado a ser o novo preço total.
13.10 - Os erros materiais irrelevantes serao objeto de saneamento, mediante ato motivado
da pregoeira.
13.10.1 - Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrencia nao
comprometa a idoneidade do documento ou a perfeita compreensao do conteudo da proposta.
13.11 - A pregoeira podera, a juízo da autoridade competente, desclassificar qualquer
licitante, se tiver conhecimento de fato anterior, no curso, ou posterior ao julgamento da licitaçao,
que denuncie dolo ou ma-fe, ou que comprometa a capacidade ou idoneidade administrativa,
tecnica ou financeira do licitante, garantida a previa defesa, disso nao resultando para a mesma,
direito a qualquer ressarcimento ou indenizaçao.
13.12 - Nao sera causa de desclassificaçao a irregularidade formal que nao afete o conteudo
das propostas ou nao impeçam o seu entendimento e que nao comprometam os interesses da
Administraçao.
13.13 - As normas que disciplinam esse Pregao serao sempre interpretadas em favor da
disputa entre os interessados.
13.14 - E facultado a pregoeira ou a autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitaçao,
promover diligencias com vistas a esclarecer ou a complementar a instruçao do processo.
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13.15 - No pregao realizado para o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, quando a proposta
do licitante vencedor nao atender ao quantitativo total estimado para a contrataçao, podera ser
convocada a quantidade de licitantes necessaria para alcançar o total estimado, respeitada a ordem
de classificaçao, observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitaçao.
13.16 - Havendo apenas uma oferta, esta podera ser aceita, desde que atenda a todas as
condiçoes deste edital e o seu preço seja compatível com o valor estimado para a contrataçao e
dentro da realidade praticada no mercado.
13.17 - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente
que assim o fizer.
13.18 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
14 – CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
O Envelope Nº 2 – Habilitaçao - devera conter os seguintes documentos relativos a:
14.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa
individual;
b) Cópia do Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
c) Cópia da Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
d) Cópia do Documento de Identificação do Sócio Administrador.
Obs.: Os documentos relativos a habilitaçao deverao ser apresentados por qualquer processo de
copia autenticada, por tabeliao de notas ou por membro da Comissão Municipal de Licitação,
Pregoeira ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até o último dia
anterior à data da abertura dos envelopes, conforme o item 9.6 deste edital.
14.2 - HABILITAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:
a) Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social,
ja exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçao financeira da empresa,
vedada a sua substituiçao por balancetes ou balanços provisorios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (tres) meses anteriores a data estabelecida no
preambulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta
Comercial das licitantes. Entende-se por "na forma da lei", o seguinte:
b1) Quando S.A., balanço patrimonial devidamente registrado na Junta comercial e
publicado em Diário Oficial e jornais de grande circulação (art. 289, caput e § 5º da Lei nº
6.404/76);
b2) Quando outra forma societária, independente de estar enquadrada como ME ou
EPP, balanço acompanhado de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário do
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qual foi extraído (art. 5º, §2º, do Decreto-Lei nº 486/69), autenticado pelo Órgão competente do
Registro do Comércio ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
b3) Aquelas sociedades constituídas a menos de um ano deverão apresentar o balanço
de abertura, que deverá conter as assinaturas do contabilista regularmente habilitado e do sócio
gerente;
b4) As empresas optantes pelo lucro real ou lucro presumido que distribuíram lucro,
assim como aquelas optantes pelo lucro presumido que entregaram o arquivo na forma digital,
deverão apresentar o SPED CONTÁBIL nos termos do da Instrução Normativa RFB;
b) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor
Judicial da localidade da sede da empresa, com prazo de expediçao nao superior a 90 (noventa)
dias;
Obs.: Os documentos relativos a habilitaçao deverao ser apresentados por qualquer processo de
copia autenticada, por tabeliao de notas ou por membro da Comissão Municipal de Licitação,
Pregoeira ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até o último dia
anterior à data da abertura dos envelopes, conforme o item 9.6 deste edital.
14.3 - HABILITAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
(CNPJ);

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

b) Certidao Conjunta Negativa de Debitos, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da
Uniao, abrangendo as Contribuiçoes Sociais conforme Portaria Conjunta RFB – PGFM de nº
1751/2014, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do domicílio ou sede da
Licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentaçao de Certidao
Negativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede
da Licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentaçao de
Certidao Negativa de Tributos Municipais da sede da Licitante;
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - (FGTS), mediante
a apresentaçao de Certificado de Regularidade de Situaçao/CRF demonstrando situaçao regular no
cumprimento dos encargos sociais constituídos por Lei;
f) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentaçao de certidao negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidaçao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
14.3.1- A Pregoeira, durante a análise do envelope de Habilitação, poderá avaliar nos sites dos
órgãos oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da
Fazenda Estadual) emissores das certidões negativas apresentadas.
14.3.2 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao apresentar toda a documentaçao
exigida para efeito de comprovaçao de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma
restriçao, sendo que sua regularidade fiscal apenas sera exigida quando da assinatura do contrato
com a Administraçao Publica, a teor do que dispoe os artigos 42 e 43, da LC n° 123/06.
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14.3.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa (art. 43, § 1º, da LC n° 123/2006).
14.3.2.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
nº 8666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º, da LC n° 123/2006).
14.3.3 - A comprovação do enquadramento tributário das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte dar-se-á mediante a apresentação de documentos fiscais nos quais conste registrada essa
condição.
14.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito publico ou
privado, compatível com o objeto desta licitaçao, comprovando que a licitante ja forneceu materiais
da mesma natureza, com qualidade, eficiencia e pontualidade.
14.4.1 - Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas. A habilitação do
licitante vencedor será verificada após a análise e julgamento das Propostas de Preços.
14.4.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
requeridos neste Edital e seus Anexos.
14.4.3 - A apresentação de Declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação,
sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 13 do Decreto nº 3.893/2004.
14.5 - DEMAIS DOCUMENTOS:
a) Alvará de Licença para Funcionamento que esteja em plena vigência na data de
abertura dos envelopes;
b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, em papel timbrado da
empresa, conforme Anexo V deste Edital;
c) Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em papel timbrado da empresa,
demonstrando atendimento do quanto disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal,
conforme Anexo VI deste Edital;
d) Declaração de Inexistência de Vínculo, em papel timbrado da empresa, assinada pelo
Titular ou Socio(s) Administrador(es), conforme modelo disposto no Anexo IX deste Instrumento
Convocatorio.
14.6 – Os documentos, preferencialmente, deverão ser numerados e apresentados na
mesma ordem disposta no edital.
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14.7 – Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente edital,
deve a mesma fazer prova à exigência, dentro do envelope, através de declaração do órgão
expedidor do aludido documento.
15 - PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO.
15.1 – No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão pública
de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar
do certame.
15.1.1 – Os documentos de credenciamento farão parte do presente processo de
licitação e deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e dos
Documentos de Habilitação, sob pena de inabilitação.
15.2 – Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar à pregoeira a
Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste
edital (ANEXO IV) e, se for o caso, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(ANEXO VIII) e após esta fase, os envelopes 1 - Proposta de Preços e o Envelope 2 - Habilitação, não
sendo mais aceitas novas propostas.
15.3 – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes PROPOSTA e
HABILITAÇÃO, com a respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
15.4 - A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação
será realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos
licitantes e pela pregoeira.
15.5 - A pregoeira procederá à abertura dos Envelopes 1 - PROPOSTA, conferirá e
examinará as propostas nele contidas, bem como a regularidade das mesmas.
15.6 – A pregoeira, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor
preço global e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez
por cento) relativamente à de menor preço.
15.7 – Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no item anterior, a pregoeira classificará as propostas subsequentes de menor
preço, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
15.8 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a pregoeira selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
15.9 – Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a
pregoeira negociar, visando obter o melhor preço.
15.10 - Serão desclassificadas as propostas que:
15.10.1 - Conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
15.10.2 - Estiverem incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que
permitam a perfeita identificação do objeto licitado.
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15.10.3 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Pregoeira.
15.11 – Quando todas as propostas forem desclassificadas, a pregoeira poderá suspender a
sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o
recebimento de novas propostas.
15.12 – Uma vez classificada as propostas, a Pregoeira convidará individualmente os
licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
15.13 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos, com valor mínimo
equivalente a 1,0 % (um por cento) da proposta de menor valor.
15.14 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
15.15 – A Pregoeira, durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e
demais condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame.
15.16 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá
retratação.
15.17 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será
encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR
PREÇO GLOBAL.
15.18 – Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da
Lei complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se
seguem:
15.18.1 – Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada, e empate real as que sejam iguais.
15.18.2 – Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno
porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor,
exequível, considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
15.18.3 – Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
15.18.4 – Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não
exercer o direito, ou se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico
direito à microempresa ou empresa de pequeno porte subsequente em situação de empate, se
houver, na ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda às condições
estabelecidas neste edital.
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15.18.5 – No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços
iguais, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
15.18.6 – O disposto neste item 15.17 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
15.19 – Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, será procedido, sucessivamente, o
sorteio.
15.20 – Sendo aceitável a proposta, será aberto o Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO - e
verificado o atendimento às exigências habilitatórias previstas neste edital.
15.21 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
15.22 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e
HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado o
objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso.
15.23 – A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante, em face do disposto no
art. 42 deste diploma, devendo ser realizada a habilitação com ressalva de existência de restrição
fiscal e diferindo-se a comprovação da regularidade na forma deste edital.
15.24 – Estando classificadas e habilitadas microempresas ou empresas de pequeno porte,
beneficiárias do regime diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja habilitação foi
procedida com a ressalva de existência de restrição fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, § 1º, da LC n°
123/2006).
15.25 – Não restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será
declarada inabilitada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.
15.26 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas,
sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos
falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a
Pregoeira vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital
ou que desabonem a idoneidade do proponente.
15.27 – A Pregoeira ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento,
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.
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16 – DA IMPUGNAÇÃO.
16.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório de
Pregão, protocolando o ato tempestivamente no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
Brumado, à Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, Centro, CEP: 46.100-000, Brumado-BA e encaminhado à
Pregoeira.
16.2 - Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
16.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
16.4 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.
17 - DOS RECURSOS.
17.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na
Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para o recurso o
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por intermédio da Pregoeira, que poderá reconsiderar a sua decisão
ou fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, tal ser decisão proferida no prazo de
5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento, sob pena de responsabilidade. O referido recurso
deverá ser encaminhado à Equipe de Apoio no endereço constante no preâmbulo deste Edital, no
horário de 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.
17.2 – Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção imediatamente após a fase competitiva, com registro da
síntese de suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos. Os
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente.
17.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
17.4 – Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente.
17.5 – Não serão admitidos recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não apresentadas pelo proponente as razões para interposição do recurso.
17.6 – Os recursos contra decisões da pregoeira terão efeito suspensivo, de acordo com o
Artigo 109, § 2º da Lei 8.666./93.
17.7 – O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
18- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.
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18.1 – A classificação das propostas, o julgamento do resultado apresentado pelo pregoeiro
e a equipe de apoio serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua
homologação do objeto da licitação, sendo adjudicado pelo pregoeiro na sessão publica de licitação.
18.2 – Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, o Pregoeiro é quem
adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela
autoridade superior.
18.3 – A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à
contratação.
19 – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
19.1 - O Registro de Preços tera validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura
do Termo de Compromisso de Fornecimento, podendo, a criterio da Administraçao Publica
Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necessarios para atendimento a Secretaria
Municipal de Saude.
20 - LOCAL DE ENTREGA.
20.1 - O fornecimento das bobinas de etiquetas termicas destinadas ao LACEN sera efetuado
mediante Nota de Empenho, e deverao ser entregues em local de conveniencia do Setor de Compras
a ser informado por ocasiao do pedido.
21 - ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO.
21.1 - Apos a homologaçao do resultado da licitaçao e adjudicaçao do objeto pela autoridade
competente, sera efetuado o registro dos preços mediante Termo de Compromisso de Fornecimento
e Ata de Registro de Preços, a serem firmados entre a licitante vencedora e a Secretaria Municipal
de Saude.
21.2 - A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento dos preços.
21.3 - A licitante vencedora sera convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
da data de recebimento da convocaçao, assinar o Termo de Compromisso de Fornecimento e a Ata
de Registro de Preços.
21.4 - E facultado a Administraçao, havendo recusa da licitante vencedora em atender a
convocaçao no prazo mencionado acima, convocar o 2º colocado e assim sucessivamente, na ordem
de classificaçao pelo menor preço, para assinar o Termo de Compromisso nas mesmas condiçoes do
1º colocado ou revogar a licitaçao. Contudo, antes de tal convocaçao, deverao ser examinados os
seus documentos habilitatorios que deverao atender as exigencias editalícias.
21.5 - A existencia de preços registrados nao obriga a Administraçao Municipal a firmar as
contrataçoes que deles poderao advir, ficando-lhe facultada a realizaçao de licitaçoes para aquisiçao
de um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiario do registro tera
preferencia, nos termos do § 4º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.
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21.6 - O Termo de Compromisso de Fornecimento nao podera ser objeto de cessao,
transferencia ou subcontrataçao, no todo ou em parte, sem a previa e expressa anuencia do Orgao
Gerenciador.
22 - INSTRUMENTO CONTRATUAL.
22.1 - Para cada fornecimento, sera assinado um contrato entre a licitante que tenha
firmado o Termo de Compromisso de Fornecimento e o titular da unidade compradora.
22.1.1 - O contrato podera ser substituído por outros instrumentos habeis, nas
formas previstas no art. 62 da Lei 8.666/93.
22.2 - A adjudicataria sera convocada para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, a contar do envio da convocaçao, via Diario Oficial do Município ou e-mail.
22.3 - O nao atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o
contrato pela adjudicataria implicara na aplicaçao das sançoes previstas neste Edital e na legislaçao
pertinente.
22.4 - A contratação poderá ser cancelada pela Administração:
a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma
das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
22.5 – A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93.
22.6 – As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
22.7 – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo
ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
23 - ENTREGA E RECEBIMENTO DAS BOBINAS DE ETIQUETAS TERMICAS.
23.1 - A entrega das bobinas de etiquetas térmicas deverá ser efetuada no local
indicado no item 20.1 deste instrumento, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento do pedido,
mediante conferencia obrigatoria pelo setor responsavel.
23.2 - Qualquer divergência entre as bobinas entregues deverá ser solucionada em até 24
(vinte e quatro) horas.
23.4 - A Nota Fiscal de fornecimento devera ser emitida em conformidade com as unidades
de fornecimento indicadas no Anexo I do Edital.
24 - PAGAMENTO.
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24.1 - A Secretaria Municipal de Saude efetuará o pagamento à licitante em até 30 (trinta)
dias corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrição detalhada das bobinas de
etiquetas térmicas, juntamente com uma cópia das requisições e da apresentação da Nota Fiscal
correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedada à antecipação de
pagamento, para cada faturamento.
24.2 - A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento das
bobinas.
24.3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s)
será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
24.4 - A Secretaria Municipal de Saude poderá deduzir do pagamento importâncias que a
qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual
ou outras de responsabilidade da contratada.
24.5 - O pagamento poderá ser efetivado mediante depósito em conta corrente, em
qualquer agência da rede bancária indicada pela Contratada.
24.6 - No caso de pagamento mediante depósito bancário o CNPJ/MF ou CPF/MF constante
do respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta bancária deverão ser coincidentes.
Ressaltando-se, que não serão efetuados créditos em contas:
a) de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
d) de sócio;
e) de representante;
f) de procurador, sob qualquer condição.
24.7 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições
estabelecidas neste Edital.
24.8 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento
contratual.
24.9 - A contratada arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou
indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos
materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas,
tributos e demais encargos necessários à entrega do objeto deste Edital.
25 - REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS.
25.1 - Os preços registrados poderão ser revisados nos termos do art. 17 do Decreto
Municipal n.º 5.088, de 31 de outubro de 2018.
26 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.
26.1 - O Registro de Preços podera ser cancelado pelo Orgao Gerenciador quando:
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a) o fornecedor descumprir as exigencias do edital que deu origem ao Registro de Preços;
b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administraçao
Municipal;
c) em qualquer das hipoteses de inexecuçao total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de
Compromisso de Fornecimento firmado;
d) os preços registrados apresentarem variaçoes superiores aos praticados no mercado e o
fornecedor se recusar a adequa-los na forma prevista na clausula 25 deste edital;
e) houver razoes de interesse publico, devidamente justificado.
26.2 - O Registro de Preços podera ser cancelado por iniciativa do fornecedor, quando,
mediante solicitaçao por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias do
Edital e seus Anexos que deram origem ao Registro de Preços.
26.2.1 - A solicitaçao de que trata o item acima devera ser formulada com
antecedencia mínima de 30 (trinta) dias, sendo assegurada defesa previa sem prejuízo de
aplicaçoes de sançoes previstas no Edital e na legislaçao vigente.
27 - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.
27.1 - O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado,
sem prejuízo das sanções previstas no item 27.4, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato
decorrente do Registro de Preços;
c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art. 167
da Lei nº 9.433/05.
27.2 - Constitui ilícito administrativo a pratica dos seguintes atos pelo licitante:
a) impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitatorio, mediante ajuste, combinaçao ou
qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem;
b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatorio, ou proporcionar a
terceiro o ensejo de devassa-lo;
c) afastar licitante, por meio de violencia, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) desistir de licitar, em razao de vantagem oferecida;
e) apresentar declaraçao ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, a
atualizaçao cadastral ou a participaçao no procedimento licitatorio;
f) recusar-se, injustificadamente, apos ser considerado adjudicatario, em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraçao,
exceto quanto aos licitantes convocados na contrataçao de instituiçao brasileira, que detenha
inquestionavel reputaçao etico-profissional e nao tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a
relaçao entre o objeto do contrato e a finalidade precípua da instituiçao, inadmitindo o trespasse da
execuçao do objeto contratual a terceiros, que nao aceitarem a contrataçao nas mesmas condiçoes
propostas pelo primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preço;
g) cometer fraude fiscal.
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27.3 - Constitui ilícito administrativo a pratica dos seguintes atos, pelo contratado:
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificaçao ou vantagem, inclusive
prorrogaçao contratual, durante a execuçao do contrato celebrado com o Poder Publico, sem
autorizaçao em lei, no ato convocatorio da licitaçao ou nos respectivos instrumentos contratuais;
b) haver concorrido, comprovadamente, para a consumaçao de ilegalidade, obtendo
vantagem indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificaçoes ou prorrogaçoes
contratuais;
c) ensejar a sua contrataçao pela Administraçao, no prazo de vigencia da suspensao do
direito de licitar ou contratar com a Administraçao ou da declaraçao de inidoneidade;
d) incorrer em inexecuçao de contrato;
e) fraudar, em prejuízo da Administraçao, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente
os preços; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem
diverso do contratado; alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato.
f) frustrar, injustificadamente, licitaçao instaurada pela Administraçao;
g) cometer fraude fiscal.
27.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hipoteses elencadas no item 27.2 e 27.3,
respectivamente, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) em caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
c) Multa será de 10% em caso do adjudicatário recusar-se a subscrever ata de registro de
preços;
d) Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;
e) Multa de 40% (quarenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;
f) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração Municipal por prazo não superior a dois anos ;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
27.5 - Antes da aplicação de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada será
advertida, devendo apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
27.6 - A advertência quando seguida de justificativa aceita pela Administração não dará
ensejo à aplicação de outra(s) penalidade(s).
27.7 - A advertência quando não seguida de justificativa ou seguida de justificativa não
aceita pela Administração, dará ensejo à aplicação de uma ou mais das penalidades previstas da
letra “b” a letra “e” do item 27.4, inclusive, poderá acarretar na rescisão unilateral do contrato.
27.8 - As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e poderão
ser acumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “d” e “e” todas do item 27.4.
27.9 - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da infração, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato, sem prejuízo de sançoes civis e criminais cabíveis.
17/41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

27.10 - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Secretaria
Municipal de Saude.
27.11 - As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato.
27.12 - As multas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
27.13 - A Administração Pública se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condições pactuadas.
27.14 - Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas alíneas
“f” e “g” do item 27.2 e nas alíneas “a”, “d”, “f” e “g” do item 27.3.
27.15 - Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram
nos ilícitos previstos nas alíneas “a” a “e” do item 27.2 e nas alíneas “b”, “c” e “e” do item 27.3.
28. DA RESCISÃO CONTRATUAL, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO.
28.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 9.666/93.
28.2 - A rescisão contratual será regido pelo que é estabelecido na Seção V da Lei Federal nº
9.666/93.
28.3 – O registro poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento
irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.
28.4 - Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela
Administração, nas seguintes hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos preços unitários máximos definidos;
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
28.5 - A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de
serviços nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
28.6 - Na hipótese prevista na “alínea “a” do item 28.4, antes da suspensão ou
cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os
preços unitários máximos definidos.
28.7 - No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço,
a comunicação será feita mediante publicação no Diário eletrônico, site do Banco do Brasil e do
TCM, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
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28.8 - O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
28.9 - A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o
qual o beneficiário do registro fica obrigado a garantir o fornecimento do material ou a execução
dos serviços, sendo que este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para
complementar a análise do pleito.
29 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
29.1 - Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e
pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes, o
Decreto Municipal nº 4.281/2006, de 07 de fevereiro de 2006, o Decreto Municipal nº 5.088, de 31
de outubro de 2018, Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº 147/14
e nº 155/16, alem de demais legislaçoes pertinentes.
29.2 – A contratação da empresa vencedora obedecerá às condições constantes no Termo
de Compromisso de Fornecimento.
29.3 – O objeto desta licitação não poderá sofrer solução de continuidade durante todo o
prazo de sua vigência.
29.4 – Ao participar da licitaçao, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da
inexistencia de qualquer vínculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira ou
trabalhista, entre si e os responsaveis pela licitaçao, quer direta ou indiretamente.
29.5 - A apresentaçao de proposta pressupoe o pleno conhecimento, atendimento e
aceitaçao, por parte da proponente, das exigencias e condiçoes estabelecidas neste edital e seus
Anexos.
29.6 – A presente licitaçao nao importa necessariamente em contrataçao, podendo o Orgao
Gerenciador revoga-la, no todo ou em parte, por razoes de interesse publico derivadas de fato
superveniente comprovado, ou anula-la por ilegalidade de ofício ou por provocaçao mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da
licitaçao.
29.7 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçoes nele
contidas implicara a imediata desclassificaçao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisao do Termo de Compromisso de Fornecimento, sem prejuízo de
demais sançoes cabíveis.
29.8 - O Edital e seus anexos encontram-se a disposiçao no endereço eletronico
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes ou poderá ser solicitado em formato word
através do E-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br
29.9 - Compete a cada licitante fazer um minucioso exame do Edital, e das condições nele
estabelecidas. Todas as divergências, dúvidas ou erros porventura encontrados, para a devida
correção ou esclarecimentos, poderão ser apresentadas por escrito, à Pregoeira, no mesmo local
previsto no item 16.1 ou pelo telefone (77) 3441-8781.
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29.10 - A Pregoeira e/ou membro da equipe de apoio reserva-se o direito de efetuar
diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das
informações apresentadas nas propostas, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
29.11 - A Pregoeira solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações
complementares, se julgar necessário.
29.12- Poderão ser convidados a colaborar com a Pregoeira, assessorando-a, quando
necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor da Prefeitura Municipal
de Brumado-BA.
29.13 - A pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.
29.14 - A pregoeira pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim
de almejar proposta mais vantajosa para a Administração.
29.15 - A pregoeira, no interesse público, poderá revelar omissões puramente formais,
desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.
29.16 - Ao Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
29.16.1 – As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
29.17 – No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
29.18 - A nulidade do procedimento induz a do Termo de Compromisso de Fornecimento e
do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.
29.19 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
29.20 - Fazem parte do presente Edital, integrando-o de forma plena, independentemente
de transcrição:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II – Formulário padronizado;
c) Anexo III – Modelo de Credenciamento;
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar;
f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da
Constituição Federal;
g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
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h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar nº 123/06);
i) Anexo IX – Modelo de Declaraçao de Inexistencia de Vínculo;
j) Anexo X - Ata de Registro de Preços;
k) Anexo XI - Termo de Compromisso de Fornecimento.
Brumado-BA, 15 de outubro de 2021.
DARLENE LIMA DOS SANTOS
Pregoeira

Este edital encontra-se examinado e aprovado
pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal
de Brumado. Em 15/10/2021.
Luiz Carlos Teixeira Viana Silva
Assessor Jurídico – Portaria 417/2021
OAB/BA Nº 53.491
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
Atender despesa com aquisição de bobinas de etiquetas térmicas destinadas ao Laboratório
Central.
2 - JUSTIFICATIVA
Justifica-se a necessidade da aquisiçao dos materiais acima descritos, utilizando o Sistema de
Registro de Preços conforme Decreto Federal Nº 7.892/2013 e Decreto Municipal Nº 5.088, de
31/10/2018, a fim de atender as demandas apresentadas do Laboratório Central.
3 - VIGÊNCIA
O Contrato terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, conforme inciso III, §
3º, do art. 15 da Lei n.º 8.666/93, podendo, a critério do Fundo Municipal de Saúde, serem
celebrados tantos contratos quantos necessários, para atendimento Laboratório Central.
4 – PLANILHA DESCRITIVA
4.1 – O quantitativo total dos materiais corresponde a soma dos quantitativos de cada
organograma/centro de custo, conforme a tabela abaixo:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT.

1

BOBINA DE ETIQUETA TÉRMICA 55MMX30M, CAIXA COM 300
UNIDADES

CX

10

5 – FORMA DE PAGAMENTO
5.1 - A Secretaria do Fundo Municipal de Saúde efetuará o pagamento à licitante em até 30 (trinta)
dias corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrição detalhada dos
equipamentos/materiais, juntamente com uma cópia das requisições e da apresentação da Nota
Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedada à antecipação
de pagamento, para cada faturamento.
5.2 - A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento dos
materiais. E devera conter a descriçao de cada material, o(s) lote(s) e data de validade de cada
equipamento/material a ser entregue, se houver.
5.3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) será b(ão)
devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será
contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
5.4 - A Secretaria do Fundo Municipal de Saúde poderá deduzir do pagamento importâncias que a
qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual
ou outras de responsabilidade da contratada.
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5.5 - O pagamento poderá ser efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência
da rede bancária indicada pela Contratada.
5.6 - No caso de pagamento mediante depósito bancário o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do
respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta bancária deverão ser coincidentes.
Ressaltando-se, que não serão efetuados créditos em contas:
a) de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
d) de sócio;
e) de representante;
f) de procurador, sob qualquer condição.
5.7 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições
estabelecidas no Edital e neste Termo.
5.8 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
5.9 - A contratada arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais,
transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e
demais encargos necessários à entrega do objeto do Edital.
6 – LOCAL DE ENTREGA
Local de entrega sera previamente definido pelo Setor de Compras, por ocasiao do pedido.
7 – DATA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
7.1 - A entrega dos materiais deverá ser efetuada no local indicado no item 6 deste instrumento,
em até 02 (dois) dias úteis do recebimento do pedido, mediante conferencia obrigatoria pelo
setor tecnico do Município.
7.2 - A Nota Fiscal de fornecimento devera ser emitida em conformidade com as unidades de
fornecimento indicadas.
8 – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
8.1 - Cumprir o Termo de Compromisso de Fornecimento conforme disposições nele constantes,
sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso, respeitando a
legislação vigente.
8.2 - Cumprir integralmente todas as cláusulas constantes dos contratos porventura firmados, sob
pena de cancelamento do Termo de Compromisso de Fornecimento.
8.3 - Entregar os materiais na sede da contratante ou no local previamente definido, em até 02
(dois) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho, mediante conferência obrigatória pela
Comissão de Recebimento do Órgão Solicitante.
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8.4 - A Contratada obriga-se a substituir os equipamentos/materiais que porventura não atendam
às especificações e compatibilidade entre os mesmos, ou que apresentem alterações e problemas
que impeçam seu uso, dentro do prazo de validade, sob pena das sanções cabíveis.
8.5 - A contratada deverá fornecer, sempre que solicitado pelo executor do contrato, os
esclarecimentos e as informações requeridas. Além disso, deve permitir e facilitar a fiscalização do
fornecimento.
8.6 - A contratada deverá manter endereço e contatos (telefônico e de e-mail) atualizados até o
término do Termo de Fornecimento.
8.7 - A Contratada é responsável, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
8.8 - A Contratada será responsável pela qualidade dos materiais que constituem o objeto deste
Termo, inclusive com obediência à legislação pertinente em vigor.
8.9 - Correra por conta da contratada, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais
provas exigidas por normas tecnicas oficiais, para a perfeita execuçao do objeto deste instrumento.
9 – FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e fiscalização, para o fiel cumprimento e execução do contrato decorrente da
licitação, serão feitos pelo servidor Breno Rogerio Morreria, indicado pela Secretaria Fundo
Municipal de Saúde.
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO-BA.
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26-2021.
OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS para atender despesa com aquisição de bobinas de etiquetas
térmicas para atender a demanda do LACEN, para futuras contrataçoes, de acordo com a
conveniencia e necessidade da administraçao publica municipal, conforme especificaçoes abaixo:
ITEM
01

PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO
BOBINA DE ETIQUETA TÉRMICA 55MMX30M,
CAIXA COM 300 UNIDADES.
VALOR TOTAL

UNID.

QUANT.

CX

10

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

R$

Valor Total (por extenso):
Declaramos que já estão inclusos todos os custos com a entrega das bobinas, dentre eles, os
encargos sociais, impostos, taxas, seguros obrigatórios, transportes, embalagens, licenças,
despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a realização do fornecimento
do objeto da licitação, no local indicado pelo Setor de Compras.
Além disso, garantimos a substituição dos materiais, sem ônus para a Administração
Municipal, caso venham a apresentar vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em
parte com o objeto licitado.
LICITANTE:
a) Razao Social ou denominaçao social ___________________________________________________
b) Endereço: _________________________________________________________________________________
c) Telefone: __________________________________ E-mail: ________________________________________
d) CNPJ/MF ________________________________________________________________________________
f) Validade da Proposta: _____________________________________________
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
a) Banco (Nome/Nº): ___________________ Agência: __________ Conta Corrente: _________________
b) Nome: _______________________________________________
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
a) Nome: _______________________________________________
b) RG: _________________________ Órgão Expedidor: ____________________ CPF: __________________________________
Brumado (BA), _____ de ____________________de 2021.
___________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO CNPJ/MF
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO

À
Pregoeira da PMB
Assunto: Credenciamento para a participação no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 26-2021.
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa
__________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ______________________________
vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Sr.(a) _____________________________________________, Cédula
de Identidade nº _________________ (apresentar o original), CPF nº ___________________, é pessoa
autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada para a realização do
Pregão em epígrafe e durante a sessão, podendo para tanto, assinar declarações, proposta de
preços, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim,
praticar todos os atos referentes ao certame.
(Local), _____ de _______________ de _____.
__________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa/ firma reconhecida do representante)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a
outorga (item 10.4).
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Pregoeira da PMB
Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26-2021.
DECLARAÇÃO
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa
__________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº
______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da
Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame
epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Obs.: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, utilizar o texto abaixo:
DECLARAÇÃO
Para fins de participação na licitação (indicar o n º do edital) a (nome da empresa), CNPJ nº ________,
sediada (endereço completo), declara, sob pena da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s)
impeditivos para a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local), _____ de _______________ de _____.

____________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

À
Pregoeira da PMB
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26-2021.

DECLARAÇÃO
......................<<nome da empresa>>..........................., CNPJ/MF nº ........................, .........<<endereço completo>>
..................., declara sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

(Local), ........... de ................... de …… .

____________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

À
Pregoeira da PMB
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26-2021.

DECLARAÇÃO
(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº ____________, por mediação de seu representante legal
o (a) Sr (a) _________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº ________________________ e
do CPF/MF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
(Local), ........... de ................... de …… .

____________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
À
Pregoeira da PMB
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26-2021.
............(Identificação completa do representante da licitante)................, como representante
devidamente constituído de ..................(Identificação completa da licitante).................., doravante
denominado Licitante para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão
licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.
(Local), _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)
À
Pregoeira da PMB
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26-2021.
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, a Empresa...................,
inscrita no CNPJ n º ......., por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr(a)................, portador(a)
da Carteira de Identidade nº .............. e CPF nº ..........................., DECLARA, para fins de habilitação no
Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 26-2021, sob as sanções administrativas cabíveis
e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(Obs.: Assinalar um dos campos abaixo)

( ) MICROEMPRESA e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art.
3º da Lei complementar nº 123/06.
(
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

(Local), ........... de ................... de …… .

____________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

À
Pregoeira da PMB
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26-2021.

Declaramos para os devidos fins que, a empresa...................., CNPJ n° ................, com endereço na Rua
......................, na cidade de ..................., Estado ..............., nao possui socios ou administradores que sejam
servidores ou agentes políticos da Prefeitura Municipal de Brumado, bem como nao possui socio ou
administrador que seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
ate o terceiro grau de agente político da Prefeitura Municipal de Brumado e dos agentes publicos
membros da comissao de licitaçao.
(Local), ........... de ................... de …… .

____________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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ANEXO X
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 26-2021.
VALIDADE: 12 (doze) MESES
Aos xxx dias do mes de xxxxx de dois mil e vinte e um, na sede da Prefeitura Municipal de Brumado,
situada a Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, Centro, o Exmo. Secretario Municipal de Saude, o Sr. Cláudio
Soares Feres, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraçoes
posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, o Decreto Municipal nº 4.281/2006, de 07 de
fevereiro de 2006, Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº 147/14 e
nº 155/16, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 5.088, de 31 de
outubro de 2018, que regulamenta as contrataçoes pelo Sistema de Registro de Preços no município
de Brumado/BA, e das demais legislaçoes pertinentes, em face da classificaçao da proposta
apresentada no Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 26-2021, por deliberaçao da
pregoeira e Comissao de Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada pelo Prefeito Municipal,
o Sr. Eduardo Lima Vasconcelos, RESOLVE Registrar Preços para: atender despesas com aquisição
de bobinas de etiquetas térmicas destinadas ao Laboratório Central, para futuras contrataçoes,
de acordo com a conveniencia e necessidade da administraçao publica municipal, conforme
especificaçoes e condiçoes constantes do Edital e seus anexos, que passa a fazer parte desta, tendo
sido classificada a Proposta Apresentada pela Empresa xxxxxxxx inscrita no CNPJ/MF sob nº
xxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxx, Nº xxxx, Bairro xxxx, Cidade de xxxxx, Estado xxxxx, classificada
conforme planilhas de preços abaixo, de acordo com o resultado obtido na Ata do Pregao Presencial,
observadas as condiçoes enunciadas nas Clausulas do Termo de Compromisso, anexo a presente
Ata.
(planilha)
Esse termo esta vinculado ao Edital do Pregao Presencial Para Registro de Preços Nº 26-2021,
autorizado no Processo Administrativo N.º 165/2021 (art. 55, XI).

____________________________________________
CLAUDIO SOARES FERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

__________________________________
Empresa
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ANEXO XI
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº -2021
Processo Administrativo Nº 165/2021
Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 26-2021.
(Nome do Promitente Fornecedor), inscrita no CNPJ/MF sob nº xxxxxxxx, com sede na xxxxx, nº
xxxx, Bairro xxxxxx, na cidade de xxxxxx/Estado xxxx, representada neste ato pelo(a) Sr(a). xxxxx,
inscrito(a) no CPF (MF) sob nº xxxxxxx e portador(a) da Cedula de Identidade R.G. nº xxxxxxx, vem
pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, firmado com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BRUMADO, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº
13.759.150/0001-25, com sede na Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, Brumado-BA, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato pelo seu Secretario Municipal
de Saude, o Sr. Cláudio Soares Feres, cadastrado no CPF/MF sob nº 673.692.865-68, portador da
Carteira de Identidade R.G. nº 764142569/SSP-BA, residente e domiciliada a Rua Juracy Meira, nº
40, bairro Santa Tereza, Brumado-BA, obriga-se ao quanto segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
1.1 – O objeto deste TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO e o REGISTRO DE PREÇOS
para atender despesa com aquisição de bobinas de etiquetas térmicas destinadas ao
Laboratório Central, devidamente quantificados e especificados na proposta apresentada em
___/___/____, originaria do Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 26-2021, e conforme
planilha abaixo:
(planilha)

1.2 - Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, relacionados na planilha constante do item
1.1 deste Termo de Compromisso de Fornecimento, ficam declarados registrados para fins de
cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE
e a Secretaria Municipal de Saude.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
1.4 - O presente Termo de Compromisso vincula-se as determinaçoes da Lei nº 10.520/02 e
8.666/93 e suas alteraçoes e ao Processo Administrativo nº 165/2021 de 23/09/2021, cuja
licitaçao foi realizada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 262021 de 15/10/2021, tipo Menor Preço Global, com observancia dos dispositivos contidos na Lei
nº 10.520/02, que integra ao presente contrato, independentemente de transcriçao.
CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS. As despesas para a execuçao dos serviços ora
licitados, correrao por conta da dotaçao orçamentaria: da Secretaria Municipal de Saude,
consignadas no orçamento vigente a epoca da contrataçao.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 – O valor do presente Termo de Compromisso de Fornecimento é o valor ofertado pelo
PROMITENTE FORNECEDOR constante(s) da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26-2021, que faz parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ _________
(__________________________), fixo, inclusos todos os custos com a entrega dos kits, dentre eles, os
encargos sociais, impostos, taxas, seguros obrigatórios, transportes, embalagens, licenças, despesas
de frete e todas as demais despesas necessárias para a realização do fornecimento do objeto da
licitação, no local indicado pela Secretaria Municipal de Saude.
3.2 - A Secretaria Municipal de Saude efetuará o pagamento à licitante em até 30 (trinta) dias
corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrição detalhada dos kits, juntamente
com uma cópia das requisições e da apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente
aceita e atestada pelo órgão competente, vedada à antecipação de pagamento, para cada
faturamento.
3.3 - A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento dos
produtos.
3.4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão)
devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será
contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
3.5 - A Secretaria Municipal de Saude poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer
título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras
de responsabilidade da contratada.
3.6 - O pagamento relativo a esta Clausula Terceira sera realizado em Conta cujos dados foram
fornecidos pela Contratada, a saber: Banco (Nome/Nº): ___________________ Agencia: __________
Conta Corrente: _________________.
3.7 - No caso de pagamento mediante depósito bancário o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do
respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta bancária deverão ser coincidentes.
Ressaltando-se, que não serão efetuados créditos em contas:
a) de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
d) de sócio;
e) de representante;
f) de procurador, sob qualquer condição.
3.8 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições
estabelecidas neste Termo de Compromisso.
3.9 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
3.10 - A contratada arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais,
transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e
demais encargos necessários à entrega do objeto deste Termo de Compromisso.
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3.11 - A entrega do material, por parte da contratada, para uma determinada unidade, não poderá
estar vinculada a débitos de outras unidades, porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei.
CLÁUSULA QUARTA - VALIDADE
Este Termo de Compromisso de Fornecimento terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data
de assinatura, conforme inciso III, § 3º, do art. 15 da Lei n.º 8.666/93, podendo, a critério da
Administração Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necessários, para
atendimento à Secretaria Municipal de Saude.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR
5.1 - Cumprir este Termo de Compromisso de Fornecimento conforme disposições nele constantes,
sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso, respeitando a
legislação vigente.
5.2 - Cumprir integralmente todas as cláusulas constantes dos contratos porventura firmados, sob
pena de cancelamento do Termo de Compromisso de Fornecimento.
5.3 - Entregar os kits na sede da contratante ou no local previamente definido, em até 05 (cinco)
dias uteis do recebimento da Nota de Empenho, mediante conferência obrigatória pela Comissão de
Recebimento do Órgão Solicitante.
5.4 - A Contratada obriga-se a substituir os materiais que porventura não atendam às
especificações e compatibilidade entre os mesmos, ou que apresentem alterações e problemas que
impeçam seu uso, dentro do prazo de validade, sob pena das sanções cabíveis.
5.5 - A contratada deverá fornecer, sempre que solicitado pelo executor do contrato, os
esclarecimentos e as informações requeridas. Além disso, deve permitir e facilitar a fiscalização do
fornecimento.
5.6 - A contratada deverá manter endereço e contatos (telefônico e de e-mail) atualizados até o
término do Termo de Fornecimento.
5.7 - A Contratada é responsável, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
5.8 - A Contratada será responsável pela qualidade dos materiais que constituem o objeto deste
Termo, inclusive com obediência à legislação pertinente em vigor.
5.9 - Correra por conta da contratada, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais
provas exigidas por normas tecnicas oficiais, para a perfeita execuçao do objeto deste instrumento.
5.10 - O detentor do Termo de Compromisso de Fornecimento e obrigado a corrigir, remover ou
substituir, totalmente as suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto deste Termo.
CLÁUSULA SEXTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
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6.1 - O PROMITENTE FORNECEDOR declara haver levado em conta, na apresentação de sua
proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas
as despesas incidentes sobre a compra de material, inclusive frete, não cabendo quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
6.2 - Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto, que o
PROMITENTE FORNECEDOR acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a
quaisquer tributos não incidentes sobre a compra contratada, tais valores serão imediatamente
excluídos, com o reembolso do valor porventura pago ao PROMITENTE FORNECEDOR.
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO
7.1 - O acompanhamento e fiscalização, para o fiel cumprimento e execução deste Termo, serão
feitos pelo servidor Breno Rogério Machado Moreira, indicado pela Secretaria Municipal de
Saude, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e
disposições deste Termo, bem como comunicar as autoridades competentes qualquer
eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.
7.2 - Fica reservada à fiscalização a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares,
duvidosos ou omissos neste Termo, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relaciona direta ou indiretamente com o objeto, garantindo, entretanto, o contraditório e a ampla
defesa.
7.3 - A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral exclusiva do
PROMITENTE FORNECEDOR, no que concerne à execução do Termo e do Contrato e as implicações
próximas ou remotas, perante o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em co-responsabilidade do
Contratante.
7.4 - O PROMITENTE FORNECEDOR deve permitir e oferecer condições para a mais completa
fiscalização do Contratante, fornecendo informações e propiciando o acesso à fiscalização do
fornecimento referente ao objeto contratado, bem como atendendo as observações e exigências
apresentadas pela fiscalização.
7.5 - Ordenar a imediata retirada de suas dependências, de empregados do PROMITENTE
FORNECEDOR, cuja permanência seja inconveniente, ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo por sua exclusiva conta quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.
7.6 - Recusar os materiais que não tenham sido entregues de acordo com as condições
especificadas neste Termo.
CLÁUSULA OITAVA - CONTRATO
8.1 - Para cada fornecimento será assinado um contrato entre o PROMITENTE FORNECEDOR e o
titular da unidade compradora.
8.1.1 - O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, nas formas
previstas no art. 62 da Lei nº 8.666/93.
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8.2 - O PROMITENTE FORNECEDOR poderá ser convocado para assinatura do contrato no prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar do envio da convocação via Diário Oficial do município ou e-mail.
8.3 - O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o contrato
implicará na aplicação das sanções previstas neste edital.
CLÁUSULA NONA – FORMA DE FORNECIMENTO, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
9.1 - A entrega das bobinas deverá ser efetuada no local indicado no item 20.1 deste
instrumento, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento do pedido, mediante conferencia
obrigatoria pelo setor responsavel.
9.2 - Qualquer divergência entre as bobinas de etiquetas térmicas entregues deverá ser solucionada
em até 24 (vinte e quatro) horas.
9.3 - A Nota Fiscal de fornecimento devera ser emitida em conformidade com as unidades de
fornecimento indicadas.
9.4 - O fornecimento das bobinas de etiquetas termicas sera efetuado no endereço indicado pelo
setor de compras, ou em outro local de conveniencia da Secretaria Municipal de Saude:
CLÁUSULA DÉCIMA – REVISÃO DE PREÇOS
10.1 - Os preços registrados poderão ser revisados nos termos do art. 17 do Decreto Municipal n.º
5.088, de 31 de outubro de 2018.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
11.1 – Ao LICITANTE que incidir nas hipoteses abaixo relacionadas, serao aplicadas as sançoes
abaixo descritas, graduadas conforme a gravidade da infraçao, sem prejuízo de sançoes civis e
criminais, apos o previo processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditorio.
11.1.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições
estabelecidas para a realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades
constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
11.2 - Constitui ilícito administrativo a pratica dos seguintes atos pelo licitante:
a) impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitatorio, mediante ajuste, combinaçao ou
qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem;
b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatorio, ou proporcionar a
terceiro o ensejo de devassa-lo;
c) afastar licitante, por meio de violencia, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) desistir de licitar, em razao de vantagem oferecida;
e) apresentar declaraçao ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, a
atualizaçao cadastral ou a participaçao no procedimento licitatorio;
f) recusar-se, injustificadamente, apos ser considerado adjudicatario, em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraçao,
exceto quanto aos licitantes convocados na contrataçao de instituiçao brasileira, que detenha
inquestionavel reputaçao etico-profissional e nao tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou
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estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a
relaçao entre o objeto do contrato e a finalidade precípua da instituiçao, inadmitindo o trespasse da
execuçao do objeto contratual a terceiros, que nao aceitarem a contrataçao nas mesmas condiçoes
propostas pelo primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preço;
g) cometer fraude fiscal.
11.3 - Constitui ilícito administrativo a pratica dos seguintes atos, pelo contratado:
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificaçao ou vantagem, inclusive
prorrogaçao contratual, durante a execuçao do contrato celebrado com o Poder Publico, sem
autorizaçao em lei, no ato convocatorio da licitaçao ou nos respectivos instrumentos contratuais;
b) haver concorrido, comprovadamente, para a consumaçao de ilegalidade, obtendo
vantagem indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificaçoes ou prorrogaçoes
contratuais;
c) ensejar a sua contrataçao pela Administraçao, no prazo de vigencia da suspensao do
direito de licitar ou contratar com a Administraçao ou da declaraçao de inidoneidade;
d) incorrer em inexecuçao de contrato;
e) fraudar, em prejuízo da Administraçao, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente
os preços; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem
diverso do contratado; alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato.
f) frustrar, injustificadamente, licitaçao instaurada pela Administraçao;
g) cometer fraude fiscal.
11.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hipoteses elencadas no item 11.2 e 11.3,
respectivamente, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) em caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
c) Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;
d) Multa de 40% (quarenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;
e) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração Municipal por prazo não superior a dois anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
11.5 - Antes da aplicação de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada será advertida,
devendo apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11.6 - A advertência quando seguida de justificativa aceita pela Administração não dará ensejo à
aplicação de outra(s) penalidade(s).
11.7 - A advertência quando não seguida de justificativa ou seguida de justificativa não aceita pela
Administração, dar| ensejo { aplicação de uma ou mais das penalidades previstas da letra “b” a
letra “d” do item 11.4, inclusive, poderá acarretar na rescisão unilateral do contrato.
11.8 - A multa prevista na letra “b” poder| ser aplicada acumulada com uma das penalidades
previstas nas letras “c” e “d” todas do item 11.4.
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11.9 - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade
da infração, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do
ato, sem prejuízo de sançoes civis e criminais cabíveis.
11.10 - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Secretaria
Municipal de Saude.
11.11 - As multas serão calculadas pelo valor total do Termo de Compromisso.
11.12 - As multas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.13 - A Administração Pública se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condições pactuadas.
11.14 - Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas alíneas “f” e “g” do item
11.2 e nas alíneas “a”, “c”, “e” e “f” do item 11.3.
11.15 - Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram
nos ilícitos previstos nas alíneas “a” a “e” do item 11.2 e nas alíneas “b”, e “d” do item 11.3.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CANCELAMENTO
12.1 - O Registro de Preços podera ser cancelado pela Secretaria Municipal de Saude quando:
a) o fornecedor descumprir as exigencias do edital que deu origem ao Registro de Preços;
b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administraçao
Municipal;
c) em qualquer das hipoteses de inexecuçao total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de
Compromisso de Fornecimento firmado;
d) os preços registrados apresentarem variaçoes superiores aos praticados no mercado e o
fornecedor se recusar a adequa-los na forma prevista na clausula 10 deste Termo;
e) houver razoes de interesse publico, devidamente justificado.
12.2 - O Registro de Preços podera ser cancelado por iniciativa do fornecedor, quando, mediante
solicitaçao por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias do Edital e seus
Anexos que deram origem ao Registro de Preços.
12.2.1 - A solicitaçao de que trata o item acima devera ser formulada com antecedencia mínima de
30 (trinta) dias, sendo assegurada defesa previa sem prejuízo de aplicaçoes de sançoes previstas no
Edital e na legislaçao vigente.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara
dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, como o competente para dirimir questões decorrentes do
cumprimento deste Termo de Compromisso de Fornecimento, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Brumado-BA, _____ de _______________ de _____.

___________________________________________
CLÁUDIO SOARES FERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

___________________________________
FORNECEDOR/PROMITENTE

TESTEMUNHAS:
1. _____________________________
CPF/MF:
RG:

2. ______________________________
CPF/MF:
RG:
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