ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 236/2021

REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 048/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRONICOS
E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS
DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA – BA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Edital de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 048/2021 – Página 1 de 59
Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA, CEP. 45. 545-000
Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA, CNPJ. 16.137.309/0001-68

ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BAHIA – Estado da Bahia, através da Pregoeira e Equipe de Apoio, por
determinação do Exmº. Sr. Prefeito Asclepíades de Almeida Queiroz, torna público, para conhecimento das
empresas interessadas que será realizada licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR
PREÇO POR LOTE”, sob o regime de execução por preço unitário, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de
17/07/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e pelo Decreto Municipal n° 055/2021 de
18/01/2021, Lei Complementar n.º 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, e pelas condições estabelecidas no presente Edital
e seus anexos. O Pregão será realizado em sessão pública onlinepor meio de recursos de tecnologia da
informação – internet, através do site www.licitacoes-e.com.br, constante da página eletrônica do Banco do
Brasil.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Início de acolhimento das propostas: ...............................................................dia 07/12/2021, às 08h:00min.
Abertura das propostas: ......................................................................................dia 17/12/2021, às 8h:30min.
Início da disputa: .................................................................................................dia 17/12/2021, às 13h:15min.
Modo De Disputa:Será adotada a disputa em modo o aberto e fechado, conforme os critérios definidos no art.
33 do Decreto n.º 10.024/2019.
Consultas: Observando o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas por e-mail, informando o número
da licitação, por meio do endereço: pregoeira.ananda@gmail.com.
Referência de tempo: Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília – DF, e para
efeitos de contagem de prazo será considerada hora útil o intervalo entre as 08h às 18h, sem interrupções.
Cópia deste Edital, seus anexos e eventuais alterações estarão, a partir da data da publicação de seu
resumo em Diário Oficial, à disposição no site do Banco do Brasil(www.licitacoes-e.com.br), para todos os
interessados.
Outras informações sobre a licitação serão prestadas pela Pregoeira e equipe de apoio da Prefeitura de
UBAITABA-BAHIA, situado na Rua Rafael Oliveira, nº 01, Bairro Centro, Ubaitaba (BA), CEP: 45.545-000.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto deste REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS
DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA – BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste
Edital e seus anexos.
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2.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação:
2.2.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração, cujo conceito abrange a
administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e
as fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento;
2.2.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Municipal, Estadual ou
Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja reabilitado perante a autoridade que aplicou a penalidade;
2.2.3. Os interessados que estiverem em regime de falência, concordata, dissolução, liquidação ou concurso
de credores;
2.2.4. Empresas em forma de consórcio.
2.2.5. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
2.2.6. Estrangeiros que não estejam autorizados a comercializar no País;
2.2.7. Servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações instituídas
e/ou mantidas pelo Poder Público, por si ou por interposta pessoa, direta ou indiretamente, como licitante neste
processo licitatório;
2.2.8. Empresa isoladamente responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%(cinco por cento) do capital com direito
a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO
3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A.
sediadas no País.
3.2. O credenciamento se dará por intermédio da atribuição de chave de identificação e/ou senha individual.
3.3. O credenciamento será pessoal e intransferível para acesso ao sistema. O usuário credenciado será
responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências.
3.4. O credenciamento implica em responsabilidade legal do usuário e na presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão.
3.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao provedor do
sistemaou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.
3.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.
3.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
3.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E
FORMULAÇÃO DOS LANCES:
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4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no edital (Item 7 e subitens), proposta inicial com a descrição do objeto ofertado e o
preço (item 05 e subitens), até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.1.1. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
4.2. Na data e horário determinados no preâmbulo deste edital, as propostas serão abertas para disputa de
lances. A sessão pública do pregão eletrônico será realizada conforme data e horário determinado igualmente
no preâmbulo, momento em que ocorre a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira
a avaliar sua aceitabilidade.
4.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor através do sistema.
4.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
4.4. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real pelo sistema,
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
4.5. No caso de desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do Pregão o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeira, quando
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
4.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico
será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes, através de mensagem
eletrônica no campo “mensagens”, próprio do site licitacoes-e ou outro meio eletrônico, divulgando data e hora
da reabertura da sessão.
4.5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5. DA PROPOSTA INICIAL – (MODELO NO ANEXO III)
5.1. A proposta de preços inicial deverá ser informada e anexada em campo especifico, exclusivamente por
meio do Sistema Eletrônico (licitações-e), com observância as disposições do Termo de Referência, conforme
do Anexo III, sob pena dedesclassificação.
5.1.1. A proposta inicial deve ser formulada contendo as informações e dados da empresa, devidamente
assinada por seu representante legal, conforme especificações do Anexo III, contendo as seguintes
informações e elementos:
a) Planilha contendo preços unitários e totais expressos em moeda corrente nacional em algarismos e por
extenso, já inclusos todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto licitado.
I – Caso a proposta apresente mais de dois algarismos (centavos) serão considerados, tão somente, os dois
primeiros.
II - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão esses últimos e, entre preços
unitários e totais, os primeiros.
b) Inclusão de todas as despesas que influam no valor final, tais como: despesas com custo, fretes, seguros,
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais (ICMS e outros), e para-fiscais, obrigações
sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;

Edital de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 048/2021 – Página 4 de 59
Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA, CEP. 45. 545-000
Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA, CNPJ. 16.137.309/0001-68

ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

c) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
d) Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato.
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão deste pregão
eletrônico;
f) Cotação de todos os itens que compõem o objeto da presente licitação, ou do(s) lote(s), sob pena de
desclassificação integral da proposta.
g) Declaração do licitante de que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou
mantidas;
h) Declaração formal de que a empresa encontra-se habilitada para participar do certame.
5.2. Qualquer elemento que possa identificar a licitante antes da disputa de lances, importará na sua
desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

5.3. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessão pública.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão
eletrônico, devendo declarar no campo informações adicionais da proposta que se aceita o ônus decorrente
da perda de operações por inobservância das cláusulas do edital.
5.5 O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6 O licitante deverá apresentar as declarações elencadas nas alíneas ‘e’, ‘f’, ‘g’ e ‘h’ do subitem 5.1.1 do
edital, bem como as marcas dos produtos por item no campo informações adicionais da proposta no momento
do cadastramento sob pena de desclassificação.
5.7 A qualquer momento a Pregoeira poderá desclassificar os licitantes que descumprirem as exigências
contidas no edital, podendo rever seus atos a qualquer tempo desde que justificados.
5.8 As informações contidas na proposta dos licitantes não poderão ser divulgadas pelos mesmos antes da
disputa.
5.9 Todas as transações do presente processo deverão ser realizadas por meio do sistema licitações-e.
5.10 Informações adicionais só serão aceitas via e-mail quando solicitadas pela pregoeira.
5.11 Na anexação da proposta o licitante deverá declarar expressamente junto com as declarações solicitadas
no item 5.6 a declaração informando que sua proposta não foi divulgada, discutida, ou compartilhada no todo
ou em parte com nenhum outro licitante participante do processo, sob pena de desclassificação.
5.12 As informações contidas na proposta vinculam-se ao contrato.
5.13 Os preços apresentados na proposta inicial não poderão sofrer aumento no momento do realinhamento
das propostas.
6. FORMULAÇÃO DE LANCES / JULGAMENTO
6.1. Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, conforme os critérios definidos no art. 33
do Decreto n.º 10.024/2019.
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6.2. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente
através do sistema eletrônico, sendo que os demais licitantes serão imediatamente informados do recebimento
da proposta e do seu respectivo valor.
6.3. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais
condições definidas neste Edital.
6.3.1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, para cada lote (QUANDO APLICÁVEL), observando o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
6.3.2. O intervalo (R$) de diferença entre os lances deverá ser obedecido de acordo com planilha abaixo, tanto
em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
LOTES

O INTERVALO (R$) DE DIFERENÇA ENTRE OS LANCES

LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3

R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00

6.3.3. Não se aplica os intervalos disposto no item 6.3.2 para o caso de lance de desempate técnico previsto no
art. 44 da Lei Federal nº123/2006.
6.4. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado no sistema.
6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado
em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
6.6. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
6.7. A Pregoeira anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela
Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.
6.8. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for
necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
ao Edital.
6.9. A etapa de lances não permite registro de valores iguais, contudo no momento do registro da proposta
inicial, esta situação pode ocorrer. Ao finalizar a etapa do tempo aleatório, caso não tenha ocorrido lances para
o item e se verifique a existência de propostas com valores iguais, o desempate será processado pelo próprio
sistema.
6.10. No momento seguinte, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação às
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP.
6.10.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas –
ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais
bem classificada.
6.10.2. O sistema automaticamente avaliará se existem Microempresas - ME e/ou Empresas de Pequeno Porte
- EPP participando do item do pregão.
6.10.3. Se estas forem encontradas, então o sistema verificará se o preço por elas ofertado é até 5% (cinco por
cento) maior do que o da melhor empresa previamente classificada.
6.10.4. Constatada a ocorrência da hipótese descrita no subitem 6.10.3, a Microempresa – ME ou Empresa de
Pequeno Porte – EPP melhor classificada na fase de lances poderá ofertar proposta de preço inferior.
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6.10.5. O lance de desempate deve obrigatoriamente ser menor do que o lance ofertado pela empresa
previamente classificada.
6.10.6. O fornecedor terá no máximo 5 (cinco) minutos para ofertar o lance de desempate. Se assim não o fizer,
então o sistema passará para a próxima Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP melhor
classificada, desde que esta atenda aos critérios da Lei Complementar n. 123/06.
6.10.7. A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP que oferecer um lance menor do que a
primeira empresa previamente classificada será a nova empresa classificada, sendo encerrada a fase do
desempate para o item, mesmo que ainda existam Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte –
EPP na mesma condição.
6.10.8. Decairá do direito de ofertar o lance a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP que
não realizar este procedimento dentro dos 5 (cinco) minutos.
6.11. O disposto no item 6.10 e seus respectivos subitens não serão aplicados quando a melhor oferta
classificada tiver sido apresentada por uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.
6.12. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.12.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico
será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.
6.13. Após o fechamento da etapa de lances, a Pregoeira poderá encaminhar pelo sistema eletrônico
contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido
preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.
6.13.1. Para fins de aceitação pelo Pregoeiro, a proposta final não poderá ultrapassar o valor estimado
pela Prefeitura de Ubaitaba, inclusive no que tange aos valores unitários dos itens, e os
serviços/produtos/materiais ofertados deverão atender todas as condições do Edital e seus Anexos.
6.14. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
6.15. DA PROPOSTA VENCEDORA / PROPOSTA REFORMULADA – MODELO ANEXO III
6.15.1. No prazo de 02h (duas horas), após convocação da Pregoeira, a licitante melhor classificada deverá
encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance ou negociação, conforme Anexo III, por meio
exclusivo do sistema do licitações-e.
6.15.1.1. A proposta deve ser reformulada em papel timbrado, contendo as informações e dados da empresa,
devidamente assinada por seu representante legal, conforme especificações do Anexo III, e com observância
as seguintes disposições:
6.15.1.2. A proposta final deverá respeitar os limites de preços máximos estabelecidos para cada item contido
nas planilhas do Anexo III, sob pena de desclassificação.
6.15.2. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:
a) Marcas dos produtos oferecido, preços unitários e totais / ou percentual de desconto ofertado (se for o caso),
expressos em moeda corrente nacional em algarismos e por extenso, já inclusos todos os tributos, fretes,
seguros e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto licitado.
I - Caso a proposta apresente mais de dois algarismos (centavos) serão considerados, tão somente, os dois
primeiros.
II - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão esses últimos e, entre preços
unitários e totais, os primeiros.
b) Inclusão de todas as despesas que influam no valor final, tais como: despesas com custo, fretes, seguros,
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais (ICMS e outros), e para-fiscais, obrigações sociais,
trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
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c) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
d) Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato.
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão
eletrônico;
f) Cotação de todos os itens que compõem o objeto da presente licitação, ou do(s) lote(s), sob pena de
desclassificação integral da proposta.
g) Declaração do licitante de que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou
mantidas;
h) Declaração formal de que a empresa encontra-se habilitada para participar do certame.
i) Declaração de aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a
serem adotados pelo contratante.
6.15.5. Poderão ser admitidos, pela Pregoeira, erros de natureza formal, desde que não comprometam o
interesse público e da Administração, e que sua correção não acarrete majoração no preço ofertado.
6.15.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em
vigor.
6.15.7. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos / serviços que não correspondam às
especificações contidas na planilha do ANEXO III deste Edital serão desconsideradas, ensejando na
desclassificação da proposta, com exceção daqueles que apresentarem qualidade superior, e atenda a
finalidade a que se destinam, mediante aprovação por setor técnico do Município.
6.16. SERÃO REJEITADAS AS PROPOSTAS QUE:
6.16.1. Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a perfeita identificação
do objeto licitado.
6.16.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou
seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Pregoeira, conforme artigo 48 da Lei 8.666/93.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados numerados e rubricados pelo responsável
legal da licitante e de preferência, em ordem sequencial.
7.2. Os Documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
7.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
7.3.2. Prova de Regularidade de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Seguridade
Social (INSS);
7.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual sede do licitante;
7.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;
7.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
7.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
7.4. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes do certame deverão declarar sua condição
conforme informações no presente edital.
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7.4.1. Às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem restrição na comprovação de
regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventual Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de
Negativa.
7.4.2. O prazo assegurado no subitem 7.4.1 terá como termo inicial o momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.
7.4.2.1. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.4.1 implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no artigo 81, da Lei Federal no
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura da ata, ou revogar a licitação.
7.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.5.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis.
7.5.2. Documentos de identificação todos os sócios, sócio administrador ou da diretoria em exercício, conforme
o tipo de sociedade empresarial.
7.5.3. Caso a licitante seja representada por procurador, além da documentação disposta nos itens 7.5.1 e
7.5.2, deverá ser apresentada a respectiva procuração, acompanhada de documento de identificação do (a)
procurador (a).
7.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.6.1. Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
7.6.1. Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
7.6.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, compatível
em características técnicas, quantidades e prazos com o objeto licitado.
7.6.2.1. Os atestados devem conter produtos similares aos lotes que esteja concorrendo.
7.6.2.2. Os atestados deverão ser apresentados constando as seguintes informações da emitente: papel
timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem
como conter objeto e o período da contratação.
7.6.2.2.1. Caso o atestado apresentado não demostre os elementos de identificação exigidos no item anterior, o
licitante DEVERÁ informa-los por meio de declaração acostado ao mesmo, para fins de diligência, caso seja
necessário.
7.6.2.3. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou
pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.
7.6.2.4. Alvará de Funcionamento, emitido pelo Órgão fiscalizador do Município de domicílio ou sede da empresa.
7.6.2.5. Declaração que possui estrutura adequada para venda dos produtos e que atenderá às necessidades da
administração tempestivamente após solicitado.
7.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:
7.7.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial competente da
sede do licitante.
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 048/2021 – Página 9 de 59
Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA, CEP. 45. 545-000
Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA, CNPJ. 16.137.309/0001-68

ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

7.7.2. No caso de sociedade civil não registrada na Junta Comercial, deverá ser apresentada Certidão Negativa
de Execução Patrimonial da sede ou domicílio da Licitante.
7.7.3. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
7.7.3.1. A comprovação de que trata o inciso acima, poderá ser feita através de cópias de referências do livro
diário (número do livro, termo de abertura e encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde
constem o balanço patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com evidência e registro na
Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade jurídica da empresa licitante,
devidamente assinados pelo seu titular ou representante legal e pelo contador (deverá ser comprovada
regularidade do Contador através de Certidão Emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade válida na data
do registro do balanço).
7.7.3.2. Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado juntamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
7.7.3.3. As empresas com menos de um ano de exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante apresentação de balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, e
devidamente registrado na Junta Comercial.
7.7.3.4. A boa situação financeira de que trata o item acima, será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral – ILG
e Índice de Liquidez Corrente – ILC, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ≥ 1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante
≥ 1,0
Passivo Circulante
IET= INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = Exigível total ≤ 0,70
Ativo total
7.7.3.4.1. As fórmulas em apreço deverão ser apresentadas em memorial de cálculos, devidamente assinadas
pelo representante da empresa e pelo contador.
7.7.3.5 As empresas optantes pelo regime de tributação SIMPLES NACIONAL, deverão apresentar para fins de
substituição do Balanço Patrimonial:
a) Comprovação de Enquadramento no Simples Nacional através de Certidão de Consulta emitida no site do
Simples Nacional, com prazo de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura das propostas;
b) Apresentação de DEFIS - Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais emitida na forma da Lei
referente ao último exercício financeiro da licitante.
7.8. CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
7.8.1. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da constituição Federal de 1998.
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7.9. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz
e todas as filiais.
7.10. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital e transcorrida a fase de análise da
documentação, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto
da licitação pela autoridade competente.
7.11. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica,
regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de
fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.
7.12. As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste prazo
de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias da data de emissão.
7.13. Os documentos apresentados para habilitação são definitivos, não sendo admissível substituição ou
posterior inclusão de documentos, com exceção do disposto no subitem 7.4.1.
7.14. O licitante vencedor que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos ou apresentar
documento com prazo expirado, será julgado inabilitado.
7.15. Se o licitante desatender as exigências de habilitação, a Pregoeira examinará a proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade conforme a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao Edital.
8. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS
8.1. Após o comunicado da Pregoeira, o licitante deverá encaminhar os ORIGINAIS OU CÓPIAS
AUTENTICADAS, VIA SEDEX ou outro meio que lhe for conveniente, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob
pena de decair do direito do licitante de ser contratado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
8.1.1. Os Documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
8.1.2. Também deverá ser enviada o original da proposta impressa assinada, com o último lance ofertado no
certame, conforme disposições do item 6.15, respeitados os limites de preços máximos estabelecidos para
cada item contido nas planilhas do Anexo III.
8.1.3. No prazo máximo de 02 (dois) dia úteis o licitante deverá comprovar a postagem dos documentos com o
ENCAMINHAMENTO DO CÓDIGO RASTREADOR OU OUTRO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO da sua
postagem, para o e-mail pregoeira.ananda@gmail.com.
8.1.4. Os documentos deverão ser encaminhados aos cuidados da Pregoeira para o seguinte endereço:
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA-BAHIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro, UBAITABA-BAHIA-BA, CEP 45.545-000, em atenção da Sra. Ananda
Santos Smith
9. DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO
9.1. O valor máximo fixado para a presente licitação é sigilodo conforme estabelecido no Art. 15, do Decreto
Federal 10.024/2019.
9.1.1. Para fins de aceitação pela Pregoeira, a proposta final não poderá ultrapassar o valor estimado pela
Prefeitura de UBAITABA-BAHIA, inclusive no que tange aos valores unitários dos itens.
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9.1.2. Caso os valores se encontrem acima do valor referencial, a pregoeira poderá a seu critério propor
renegociação de preços, e caso a proposta não seja aceitável, poderá desclassificá-la.
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
10.1. Impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da licitação, por meio do email indicado no preambulo deste edital.
10.1.1. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação, no prazo de 02 (dois) dias úteis.
10.1.2. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
10.2. Ao final da sessão pública, após declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões
da Pregoeira deverá fazê-lo, manifestando sua intenção em campo próprio do sistema, com registro da síntese
das suas razões imediatamente em até 15(quinze) minutos, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
3 (três) dias, devendo anexar ao sistema do licitacoes-e (mesmo local de anexação da proposta reformulada).
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr
do término do prazo do recorrente.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer e a
adjudicação ao vencedor do certame.
10.4. Os recursos contra decisões da Pregoeira referente à habilitação ou inabilitação do licitante e julgamento
das propostas terão efeito suspensivo e deverão respeitar os ditames legais previstos no artigo 109, §2º, da Lei
Federal nº. 8.666/93 e no artigo 4º, XVIII a XXI, da Lei Federal nº 10.520/02.
10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.6. Havendo recurso, a Pregoeira apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à
autoridade máxima competente, o Prefeito Municipal, a decisão em grau final.
10.6.1. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante publicação na
imprensa oficial.
10.7. Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal, subscrito por
representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
10.8. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, até
03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via internet, no endereço indicado no edital.
11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei
Federal n º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. Terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar
o contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Contrato, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante meio eletrônico, para que seja
assinada e devolvida para o endereço indicado no item 8.1.4, no prazo de 01 (um) dia, a contar da data do
envio do email.
12.3. Para celebração do contrato o licitante deverá manter todas as condições de habilitação,
reapresentando todas as certidões de regularidade exigidas por ocasião da licitação.
12.4. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que tenham
servido de base à Licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
13. DO PAGAMENTO
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13.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor informar o
número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério da Administração.
13.2. O pagamento devido pelo Município será efetuado até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal
devidamente atestada pelo setor requisitante.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão por conta das
dotações orçamentárias e elementos de despesa indicados na Minuta do Contrato.
15 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES
15.1.2. Para os efeitos do art. 88 da Lei nº 8.666/93, fica estabelecida a multa cominatória de 2% (dois por
cento) sob o valor global da proposta apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das
cláusulas contratuais celebradas, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;
15.1.3. Pelo não fornecimento do objeto licitado após assinatura do contrato, multa de 2% (dois por cento) do
valor do contrato, e nessa hipótese, poderá ainda o Município de UBAITABA-BAHIA revogar a licitação (ou
rescindir o contrato) ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o
fornecimento do objeto, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
15.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na entrega programada, incidente sobre o valor
da quantidade que deveria ser entregue. A partir do 16º décimo sexto dia de atraso será considerado como
inexecução parcial e a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia inexecução total do ajuste, incidindo sobre estas as
multas estabelecidas nos subitens a seguir:
15.2.1. Multa de 2% (dois por cento) por inexecução parcial do ajuste, calculada sobre o valor da parcela
inexecutada, inclusive por entregar o produto em desconformidade com o exigido no Edital e seus respectivos
anexos.
15.2.1.1. Quando o tipo de embalagem e/ou rotulagem do produto estiver em desacordo com o solicitado, além
da troca do produto pela licitante, que será aceita uma única vez, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data da intimação/notificação, sem qualquer ônus para o Município.
15.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o valor do contrato ou
Ordem de Fornecimento respectiva.
15.3. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do produto entregue, que será aplicada após regular
processo, nos seguintes casos:
15.3.1. Quando na análise sensorial, o produto apresentar características alteradas e/ou quando na re-análise
técnica, o produto apresentar distorções em relação ao estabelecido na ficha técnica, além da troca do produto
pela licitante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da notificação/intimação, sem
qualquer ônus para o Município.
15.3.2. Quando apurado por laudo, o produto apresentar alguma diferença em suas características físicoquímicas, além da troca da mercadoria pela licitante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da
intimação/notificação, sem qualquer ônus para o Município.
15.3.3. Quando apurado por laudo, a análise microscópica e/ou toxicológica do produto comprovar a presença
de sujidades, parasitas e larvas ou substâncias estranhas à sua composição, além da troca da mercadoria, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da notificação/intimação, sem qualquer ônus para o Município,
15.3.4. Quando apurado por laudo, a análise microbiológica e/ou toxicológica do produto comprovar a presença
de substâncias nocivas à saúde, contaminação e/ou deterioração, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade civil e criminal, perante os Órgãos de Defesa do Consumidor.
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15.3.5. Nesta hipótese, o produto será posto à disposição do Órgão de Fiscalização Federal, Estadual ou
Municipal competente, para que o mesmo disponha sobre sua retirada e destinação, devendo a licitante
providenciar a sua substituição, responsabilizando-se por todas as despesas relativas ao transporte e
armazenamento do produto.
15.4. Nos casos acima descritos, se a licitante efetuar a troca do produto, sem nele perdurar as irregularidades
anteriormente constatadas, pode a Administração, mediante justificativa expressa, dispensar a aplicação das
referidas penalidades.
15.5. Se a infração cometida se caracterizar de má-fé ou causar prejuízos a aquisição efetuado pela Prefeitura
Municipal de Ubaitaba - BA, poderá esta impor àquela a pena de suspensão temporária do direito de licitar e
contratar com o Poder Público ou propor à autoridade competente, a declaração de inidoneidade, pelo período
de até 02 (dois) anos.
15.6. No caso de troca do produto na forma estabelecida nos subitens anteriores, a licitante assumirá a
responsabilidade pelos custos de armazenagem, que incluem: transporte, carga, descarga, estocagem e
movimentação, relativos ao período em exame, que deverão ser pagos pela licitante através da Guia de
Arrecadação própria, emitida pela Prefeitura Municipal de Ubaitaba - BA. Nenhum pagamento será efetuado à
Contratada até que seja atestado o novo recebimento do produto.
15.7. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a das outras, sendo descontadas
do respectivo pagamento, através da retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos valores
apurados.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. O proponente vencedor será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da obrigação, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
16.2. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança
da contratação.
16.3. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
16.4. Caso a Pregoeira solicite documentação complementar para fins de esclarecimento ou correção de erros
de soma das planilhas, deverá ser atendido no prazo máximo de 01 (uma) hora, a contar do envio da mensagem
no sistema.
16.5. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas
descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.
16.6. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os
termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.
16.7. A autoridade competente, para determinar a contratação, poderá revogar a licitação em face de razões
de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.
16.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Ubaitaba - BA, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado que seja
ou venha a se tornar, para dirimirem-se eventuais litígios oriundos do presente Edital.
17. ANEXOS DESTE EDITAL:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento a Disposto Constitucional (Declaração de menor);
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Anexo III – Modelo de Apresentação da Proposta + Planilhas Orçamentárias;
Anexo IV – Minuta do ATA;
Anexo V - Minuta do Contrato;
Anexo VI– Modelo de Procuração;
Anexo VII – Modelo de Pleno Conhecimento;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Micro Empresa / Empresa de Pequeno Porte.
.
Ubaitaba - Bahia, 06 de dezembro de 2021.
____________________________
Ananda Santos Smith
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 236/2021
1.

DO OBJETO
1.1. O presente termo de referência visa orientar a licitação cujo objeto é registro de preços visando a contratação de empresa
especializada no fornecimento de eletrônicos e eletrodomésticos diversos para atender as demandas das secretarias do
município de Ubaitaba BA, conforme especificações constantes neste termo de referência e demais anexos do edital.

2.

DA JUSTIFICATIVA

Compete destacar que a legalidade dos atos é uma condição para o bom andamento dos procedimentos administrativos e, por esta
razão, para que a Administração desenvolva de forma eficiente e célere a sua missão de melhor prestação de serviço ao cidadão, faz
se necessário à contratação de empresa prestadora deste tipo serviço. Na lição de Hely Lopes Meirelles:
"Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e
fundamentos jurídicos do ato (CF. Artigo 50º, caput, da Lei 9.784/1999)". "o agente da
Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo,
sem o quê o ato será inválido ou, menos invalidável, por ausência de motivação".
Justifica-se a solicitação do que se trata o presente, tendo em vista suprir as necessidades de contratação de empresa especializada
em fornecimento de eletrônicos e eletrodomésticos diversos:
A Secretaria de Administração justifica a aquisição visando dotar as diversas Secretarias do município de Ubaitaba, solicitantes dos
eletrônicos e eletrodomésticos os quais irão supri-las, proporcionando condições para melhor desenvolver as suas atividades
favorecendo a resultados mais efetivos de qualidade e condições de trabalho nas atividades rotineiras do Município. Também em
virtude de reposição de bens que encontram já com uma utilização bem antiga e desgastada, já não atendendo de forma ideal as
necessidades de uso das unidades. Tendo o objeto deste Termo de Referência, amparo legal, integralmente, na Lei nº. 10.520 de 17
de julho de 2003, e na Lei nº. 8666/93 e suas alterações.
A Secretaria de Ação Social justifica a presente demanda com objetivo de suprir as necessidades dos Programas, os eletrônicos e
eletrodomésticos específicos que propiciem o adequado funcionamento ao atendimento de nossos usuários, dentro das condições
exigidas de humanização, conforto e segurança. Os serviços de acolhimento devem: disponibilizar serviço de pequeno porte com
características semelhantes ao ambiente residencial; propiciar a convivência de grupos; garantir a manutenção e fortalecimento dos
vínculos familiares existentes, mesmo quando constatada a impossibilidade momentânea de retorno ao convívio familiar, favorecer a
inserção e circulação social e comunitária, privilegiar o atendimento integral e os direitos fundamentais, garantir o acesso aos serviços
sócios educativos.
A Secretaria de Educação justifica a solicitação de que se trata o presente, tendo em vista suprir as necessidades em equipar a
Secretaria de Educação de Ubaitaba, com os eletrônicos e eletrodomésticos requeridos, com fulcro na Lei de Licitação e Contratos
Administrativos, Lei 8.666/93. A aquisição se dá por conta de que o constante uso dos eletrônicos e eletrodomésticos e o tempo, faz
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com que devam ser substituídos por conta da deterioração sofrida. Os eletrônicos e eletrodomésticos devem oferecer o conforto a
quem vai passar todo o dia digitando, escrevendo, pesquisando e atendendo.
Por essa razão os eletrônicos e eletrodomésticos tem um papel importante na logística da secretaria, oferecendo a seus funcionários
ambientes confortáveis e equipados para o melhor desempenho de suas tarefas. A organização depende dos eletrônicos e
eletrodomésticos e todo o aparato de um departamento público e seu funcionamento.
Um dos maiores benefícios de possuir um espaço e um ambiente agradável é a agilidade nos serviços prestados, a comodidade em
receber os professores e diretores das escolas. É tornar o local de trabalho saudável, com eletrônicos e eletrodomésticos que atendam
as necessidades aqui expostas.
A aquisição dos eletrônicos e eletrodomésticos irá atender toda a Secretaria de Educação de Ubaitaba, de acordo com as
especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas no pedido, visando o bem estar dos servidores para uma melhor
adaptação no ambiente de trabalho.
A Secretaria de Saúde, justifica a sua necessidade em relação ao objeto acima exposto, levando em consideração que o Centro de
Atenção Psicossocial - CAPS são serviços habilitados,

atualmente possuem pessoas cadastradas e diariamente recebe

aproximadamente varios usuários que necessitam de acordo PTS participar das oficinas e grupos terapêuticos, que são ferramentas
importantes no processo de tratamento. Considerando que o uso constante e a longo prazo, os eletrônicos e eletrodomésticos se
deterioram. Considerando ainda, que já faz um tempo que os CAPS não recebem este tipo de material. Segue a planilha para suprir
com as necessidades do eletrônicos e eletrodomésticos para os CAPS, bem como a regulação, que os eletrônicos e eletrodomésticos
existentes encontram-se avariados devido ao tempo de uso. Desta forma, tem-se a intenção de organizar as salas de atendimento
aos usuários.
Na CF em seu Artigo 196, aponta para a saúde como "dever do Estado", estendendo a noção de dever como ações e serviços para
a promoção, proteção e recuperação da saúde da população, o que, indefectivelmente, perpassa por canais de aquisição de bens
e/ou materiais para efetivação desta máxima.
A contratação ora referida propiciará melhor planejamento, economia e desempenho, evitando paralisações ou prejuízos decorrentes,
além de se conseguir melhores condições de aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de
interessados na aquisição do objeto a cima solicitado, proporcionando maior qualidade ao atendimento dos usuários que procuram a
Municipalidade, e contribuindo para o aprimoramento e elevação da qualidade dos serviços prestados a sociedade.
3.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS POR LOTE, conforme quadros abaixo:

CONFORME ANEXO III DO EDITAL
4.

DA CLASSIFICAÇÃO POR (LOTES, UNITARIOS OU GLOBAL)
4.1. A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência, está disposta em 03 (três) lotes, levando
em consideração as peculiaridades e as especificações de cada ITEM que ora se pretende adquirir.
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4.2. Nos moldes em que se encontra, permite à Administração Pública uma maior economia com o ganho de escala, haja vista
que os licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos, sem restringir a competitividade.
4.3. Dessa forma, os itens foram agrupados em lote distintos, de acordo com suas similaridades e especificidade na futura
execução do contrato, o que proporcionará um ganho de escala, por permitir ao fornecedor detentor do melhor lance ofertar
preços bem vantajosos para a Administração Pública, além de proporcionar a execução do futuro contrato com maior
eficiência e segurança.
4.4. Considerando a natureza dos itens a serem adquiridos, conforme justificativas apontadas acima, respaldado em
entendimento pacificado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 5.260/2011-1ª Câmara e Acórdão nº 861/2013
Plenário), e para priorizar a eficiência no Serviço Público, mostra-se pertinente a aquisição dos itens por lote(s).
4.5. O parcelamento do objeto em Lotes, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável, nos termos do art. 23,
§1º, da Lei nº 8.666/199, e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar
a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um
processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da
Administração Pública.
5.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS
5.1. O objeto deste instrumento pode ser considerado como bem comum, pois, conforme prevê o parágrafo único do Art. 1º da
Lei nº 10.520/02, a classificação do bem ou o serviço será comum quando for possível estabelecer, para efeito de julgamento
das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto
e descritos de forma objetiva no instrumento convocatório, não acarretando prejuízos à qualidade dos serviços e, tampouco,
ao interesse público, e ainda, consoante o art. 1º do Decreto nº 3.555/00 e o art. 4º do Decreto no 5.450/05:
Art. 4º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo
preço, seletividade e comparação objetiva das propostas.
5.2. Resta claro que o Decreto nº 5.450/05, que regula o pregão eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal,
estabelece que será obrigatória a sua adoção na contratação de bens e serviços comuns, preferencialmente na forma
eletrônica na modalidade Pregão Eletrônico.A interrupção do obejto a serem contratados poderá implicar em prejuízo ao
exercício das atividades da Administração, portanto, quando à sua natureza, são classificados para aquisição de bens
e serviços comuns.
6.

PRAZO ENTREGA/ EXECUÇÃO

6.1. A entrega PARCELADA do objeto da presente licitação, será no prazo máximo de até 02 (dois) dias, após recebimento da
ORDEM DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, devidamente assinado pelo Servidor competente, nas
quantidades e especificações descritas.
6.1.1.
6.1.2.

A qualidade dos produtos será contestada caso haja irregularidades.
Os produtos em estado de deterioração, maturação avançada, cor, textura não característico serão devolvidos no
ato de entrega, devendo ser repostos na próxima entrega. O mesmo ocorrerá para produtos com as embalagens
rompidas, sujas, amassadas e/ ou enferrujadas.

6.2. A licitante vencedora deverá entregar os materiais de segunda à sexta-feira, nos locais abaixo indicados:
a.

No Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA - Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA,
segunda à Sexta, Das 08:00 às 14:00 horas;
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b.



No Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – Avenida Walter Passos, S/Nº, Centro, Ubaitaba/BA, segunda
à Sexta, Das 08:00 às 14:00 horas;
c. No Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação - Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA, segunda
à Sexta, Das 08:00 às 14:00 horas;
Caso haja necessidade de alteração nos locais das entregas, haverá indicação do novo local na Ordem de Fornecimento.

6.3. A Contratada deverá entregar os produtos dentro dos limites do Município de Ubaitaba BA, sendo responsável por todos os
custos inerentes a entrega dos mesmos.
6.4. No local de entrega, o Fiscal do Contrato fará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos materiais, no prazo de 01 dia, limitandose a verificar sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal e a data da entrega.
6.5. Os objetos desta licitação, para serem recebidos, no ato da entrega, serão inspecionados por técnicos da PREFEITURA,
para verificar se atendem às especificações técnicas, constantes no Edital, e ainda deverão vir acompanhados de Nota
fiscal e Termo de garantia (indicando prazo e o objeto da garantia do produto quando couber).
6.6. A Ata terá vigência de 12 meses.
7.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. A despesa orçamentária decorrente da aquisição dos materiais de que trata o objeto deste Termo, neste exercício, com
dotação suficiente para atender esta finalidade, correrá à conta da Natureza de Despesa, abaixo informada de acordo
com:

8.

SECRETARIA
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

PROJ/ATIV
2111
2155
4039
2113

ELEMENTO
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52

FONTE
01
01
04
19

SECRETARIA
ADMINSTRAÇÃO

PROJ/ATIV
2103

ELEMENTO
4.4.90.52

FONTE
00

SECRETARIA
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE

PROJ/ATIV
2114
2115
2118
4043
3014
2120
4041
4000

ELEMENTO
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52

FONTE
02
14
14
14
14
14
14
14

SECRETARIA
ASSIT. SOCIAL
ASSIT. SOCIAL

PROJ/ATIV
2125
2144

ELEMENTO
4.4.90.52
4.4.90.52

FONTE
00/29/28
29

DA HABILITAÇÃO JURIDICA
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8.1. Habilitação Jurídica - documentos exigidos no art. 28 da lei 8.666/93;
8.2. Regularidade fiscal e trabalhista- documentos exigidos no art. 29 da lei 8.666/93.
8.3. Qualificação Técnica - documentos exigidos no art. 30 da lei 8.666/93 Pregão- deve estar de acordo com o objeto e a
avaliação dos agentes administrativos.
8.4. Capacitação econômico-financeira- documentos exigidos no art. 31 da lei 8.666/93. Pregão deve estar de acordo com a
avaliação dos agentes administrativos.
8.5. É vedada a participação de interessados:

9.

8.5.1.

Que estejam sujeitos a processo de recuperação judicial ou extrajudicial, concordata, falência, dissolução, fusão,
incorporação, cisão e liquidação;

8.5.2.

Que estejam cumprindo penas de suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração;

8.5.3.

Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, estará
sujeita às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93;

8.5.4.

Que estejam reunidas em consórcio ou coligação;

8.5.5.

Estrangeiros que não estejam autorizados a comercializar no País;

8.5.6.

Servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações instituídas e/ou
mantidas pelo Poder Público, por si ou por interposta pessoa, direta ou indiretamente, como licitante neste
processo licitatório;

8.5.7.

Empresa isoladamente responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado;

8.5.8.

Deverá ser apresentada pelo licitante declaração expressa de que tem plena ciência do conteúdo do edital e seus
anexos, e que atende plenamente os requisitos de habilitação e todas as condições estabelecidas para o
prestação de serviço/fornecimento do objeto deste Pregão Eletrônico.

8.5.9.

Não será aceito o mesmo representante para empresas diversas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E SUAS CONDIÇÕES.

9.1. O licitante deverá encaminhar proposta de preços com a descrição do objeto e o preço apresentando o valor unitário ou
global do item de acordo com o Termo de Referência. O preço ofertado deve ter a inclusão dos tributos, fretes, tarifas e as
despesas decorrentes da execução. Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes do TR.
9.2. A lei n.10.520/02 não se atém a aceitação ou não de preços praticados acima do mercado, subsidiariamente a lei 8.666
estabelece em seu artigo 40, X. Logo o dispositivo citado permite a fixação do preço máximo no edital, assim o melhor é já
estipular o valor máximo.
9.3. Quanto à inexequibilidade das propostas a lei n.10.520/02 não prescreve norma alguma, assim novamente a lei LGL merece
destaque o inciso IV do artigo 43, o § 3º do artigo 44 e o inciso II do artigo 48, assim cabe à Administração deixar claro
no edital que os valores devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob pena de desclassificação; o que
a Administração jamais pode deixar de fazer é se recusar a apurar a inexequibilidade dos preços.
9.4. Validade das propostas o art. 6º da lei n.10.520/02 “o prazo de validade das propostas no pregão deve ser de 60 dias, se
outro não estiver fixado no edital”.

10. DO PAGAMENTO
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10.1 Fornecidos o objeto da licitação, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega no Setor de Almoxarifado e
posterior entrega nos Setores de Compras desta PMU, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de
protocolização, liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
10.1.1.

Ofício encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal(is) para registro nos Setores de Compras.

10.1.2.

Certidões Conjuntas de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive
as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991.

10.1.3.

Certificados de Regularidade de Situação do FGTS – CRF.

10.1.4.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.

10.1.5.

Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante.

10.2 O pagamento devido á Contratada será efetuado mensamente pela Secretaria de Finanças, no prazo de 30(trinta) dias
após a prestação do serviço com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da Contratante, no valor e condições
estabelecidas neste termo.
10.3 A falta de atestação pela PMU, com relação ao cumprimento do objeto deste Termo e da licitação, das notas fiscais
emitidas pelo licitante vencedor.
10.4 Para efeito de pagamento serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.
10.5 Obriga-se a Contratada nos termos do Artigo 55, Inciso XIII da Lei 8.666/93, a manter durante a execução do presente
Contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas por ocasião da licitação.
10.6 A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4320/64.
10.7 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data
de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.
10.8 Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver qualquer pendência de liquidação ou obrigação que lhe for imposta,
sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.
10.9 Havendo erro na fatura ou recusa na aceitação do serviço, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa
para que a contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada para fins de
pagamento, a data de reapresentação devidamente regularizada.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:
11.1 A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de
acompanhar a entrega, prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as
entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado pelo responsável da Contratante.
11.2 Os objetos da licitação deverão ser novos, sem uso anterior;
11.3 Entregar o objeto da licitação impreterivelmente, nos prazos previstos, no local designado e conforme especificações
constantes no Termo de Referência.
11.4 Garantir que os objetos fornecidos estarão isentos de defeitos de fabricação, independentemente de a CONTRATADA
ser ou não o fabricante, devendo providenciar a correção ou a substituição daqueles que apresentarem defeitos ou
divergência com as especificações fornecidas.
11.5 Substituir em 48 (quarenta e oito) horas os equipamento que apresentarem defeitos de fabricação após a aceitação
definitiva e enquanto perdurar a garantia técnica, substituindo-os por outro novo, nas mesmas condições inscritas na
proposta de preços originária, exceto nos casos decorrentes de uso indevido.
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11.6 Responsabilizar-se perante a Administração e terceiros, por ações ou omissões de seus empregados, prepostos e
contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não implicando corresponsabilidade da
CONTRATANTE.
11.7 Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte e de pessoal, necessários à adequada e
regular entrega do objeto da licitação, em plena conformidade com os termos e especificações, inclusive prazos, horários
e local de entrega, previstos neste Termo de Referência e anexos;
11.8

Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre
os produtos vendidos, bem como eventual custo de frete e entrega, inclusive seguro;

11.9 Assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução contratual,
bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal;
11.10 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas sem prévia e expressa anuência da contratante;
11.11 Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
correspondente, devendo comunicar à Administração, por escrito, qualquer normalidade de caráter urgente e prestar
esclarecimentos julgados necessários.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A Contratante obriga-se a:
12.1 Exercer a fiscalização e acompanhar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado;
12.2 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
12.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
12.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.
12.5 Prestar, quando solicitado pela CONTRATADA, todas as informações e esclarecimentos necessários a perfeita execução
do Contrato;
12.6 Designar um Servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, devendo o mesmo registrar todas as
ocorrências que porventura impliquem em descumprimento das cláusulas e condições pactuadas, a fim de que sejam
tomadas as providências cabíveis por parte do CONTRATANTE, visando à regularização das falhas e vícios;

13. SUBCONTRATAÇÃO
13.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
14. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
14.1 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do presente contrato,
até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.
14.2

Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, para restabelecer relação que as partes pactuaram inicialmente sobre os
encargos do contratado e a retribuição da Administração, poderá ser solicitado pela contratada, observando o previsto no
art. 65, inciso II, d e §5º, da Lei nº 8.666/93.

14.3 São admitidas prorrogações desde que, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra algum dos motivos previstos no art. 57, §1º da lei 8.666/93.
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15. DA FISCALIZAÇÃO
15.1 A fiscalização da contratação será exercida pela Sra. Mônica Lisboa, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem
no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
15.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - PENALIDADES

16.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de UBAITABABAHIA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da
aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
16.1.1.

Apresentar documentação falsa;

16.1.2.

Fraudar a execução do contrato;

16.1.3.

Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.4.

Cometer fraude fiscal; ou

16.1.5.

Fizer declaração falsa.

16.2 Para os fins do item 16.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e
97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
16.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as
multas definidas nos itens “16.4” a “16.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades:
16.3.1. Advertência;
16.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
UBAITABA-BAHIA, por prazo não superior a dois anos;
16.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
16.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de UBAITABA-BAHIA, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
16.4 Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução contratual.
16.5 No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento)
do valor do contrato.
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16.6 Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa justificada,
deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no contrato.
16.7 No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa
diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento).
16.8 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do término do
prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas não em sua
totalidade.
16.9 No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento)
do valor total do contrato.
16.10 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de inexecução total
do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.
16.11 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações
previstas na tabela 2 do item 16.12 a seguir.
16.12 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida
nas tabelas seguintes:

Tabela 1
CORRESPONDÊNCIA
% do valor total do
Contrato
1%
2%
3%

GRAU DA INFRAÇÃO
1
2
3
Tabela 2
Item

Descrição

Grau

Incidência

1

Manter empregado sem qualificação para a execução dos
serviços/fornecimentos.

1

Por empregado e por
dia

2

Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição de
material licitado por outro de qualidade inferior

2

Por ocorrência

4

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.

3

Por ocorrência

5

Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;

3

Por ocorrência

6

Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos de
ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou consequências letais.

3

Por ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
8

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível
com suas atribuições.

2

Por empregado e por
dia

9

Manter a documentação de habilitação atualizada.

2

Por item e por
ocorrência

10

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de
seus empregados.

1

Por ocorrência
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11

Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.

2

Por ocorrência

12

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros documentos
necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos
trabalhistas.

2

Por ocorrência e por dia

13

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida
na Cláusula Décima – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

14

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados
para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da
documentação exigida por força do contrato.

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

15

Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus
empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.

2

Por empregado e por
ocorrência

16

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos
nesta tabela, após reincidência formalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

3

Por item e por
ocorrência

16.13

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

16.14 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
16.15 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será
encaminhada para inscrição em dívida ativa;
16.16 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido unilateralmente,
por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

17. DA RESCISÃO

17.1 O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito de
indenização ou de retenção, nos seguintes casos:
17.1.1.

Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

17.1.2.

Atraso injustificado no início da execução do contrato;

17.1.3.

Paralisação do contrato sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

17.1.4.

Cessão total ou parcial do seu objeto sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, bem como a
associação, fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;

17.1.5.

Desatendimento das determinações regulares do preposto do CONTRATANTE designado para acompanhar e
fiscalizar a sua prestação, assim como as de seus superiores;

17.1.6.

Decretação da falência da sociedade, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a modificação da finalidade
ou da estrutura da empresa, que a juízo do CONTRATANTE, prejudique a prestação do serviço;

17.1.7.

Suspensão dos serviços por determinação de autoridades competentes, motivada pela CONTRATADA, a qual
responderá por eventual aumento de custos dos mesmos e por perdas e danos que o CONTRATANTE, como
consequência, venha a sofrer;
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18. DAS CONDIÇÕES GERAIS
18.1 A PMU poderá a qualquer tempo recusar o serviço, no todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado neste
Termo ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.
18.2 A CONTRATADA tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste contrato, dos locais e de todas as condições
gerais e peculiares dos serviços a serem executados, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento
impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.
18.3

No interesse da PMU, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65, da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas justificativas.

18.4 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as supressões resultantes de acordo
entre as partes.
18.5

Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer uma das partes
poderá notificar à outra, por escrito, para o encerramento do presente Contrato, sob as condições idênticas às estipuladas
no § anterior.

18.6 De acordo com o art. 48 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as propostas que apresentem valores
incompatíveis com os preços praticados no mercado ou que apresentem valores excessivos, superiores aquele fixado no
ato convocatório como sendo o maior valor que a Administração está disposta a desembolsar, serão desclassificadas,
acaso não haja a sua readequação.
18.7 Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necessários a execução do
serviço/fornecimento objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, transporte, garantia dos materiais e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta. Não será permitido,
portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.

Ubaitaba/BA, 01 de dezembro de 2021.

_____________________________

_____________________________
Eduarda Lordelo
Setor de Compras
Assistência Social

Carlo Alberto Cairo Lisboa Junior
Setor de Compras
Educação

_____________________________
Maria Luiza de Carvalho Costa Oliveira
Setor de Compras
Saúde

_____________________________
Mônica Rocha Lisboa
Setor de Compras
Geral

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA
APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias à
participação do certame, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e todos os critérios para participação
de forma clara e concisa.
_________________________________
Isabella Fontes Calheira
Secretária Municipal de Administração
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ANEXO II
Local e Data

À
Comissão Permanente de licitação
Prefeitura Municipal de ...............

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC.XXXIII, DO ART. 7º DA CF

(Nome da Empresa...............) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ........................., com
sua sede à Rua........................... (endereço completo), Declara, para os fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal

ANEXO III
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MODELO PADRÃO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 236/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS
DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA – BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DEF, conforme especificações deste instrumento
convocatório e seus anexos e quantitativo previsto no Anexo III.
Atendendo às exigências deste EDITAL, estamos apresentando nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa ao
presente PREGÃO ELETRÔNICO, cujo o valor total é de .................... (por extenso) de acordo com as
especificações relacionadas na planilha anexa.
Declaramos expressamente que:
1) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas neste
PREGÃO ELETRÔNICO, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato
anexa ao Edital.
2) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação e abertura.
3) Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
4) Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas
Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de
UBAITABA/BA, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos
trabalhos.
5) Que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, previdenciários, fiscais (ICMS e outros),
comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade
civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação.
6) Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais
7) Indicação do banco........, número da conta ........e agência......... do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
8) Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato................
9) Meios de contato: ..........Telefone, ..........celular........., e-mails..........;
________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal

Edital de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 048/2021 – Página 28 de 59
Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA, CEP. 45. 545-000
Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA, CNPJ. 16.137.309/0001-68

ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

CONTINUAÇÃO DO ANEXO III
PLANILHA QUANTITATIVA / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ITEM

.1

.2

.3

LOTE 1 - ELETRODOMÉSTICO
DESCRIÇÃO
BEBEDOURO, eletrico, tipo coluna, para garrafao de agua mineral de 20 (vinte) litros, 110 volts Capacidade de
armazenamento no reservatorio de no minimo 2 litros; Gabinete em aco tratado contra corrosao; Torneiras:
01(uma) para agua natural e 01(uma) para agua gelada; Reservatorio em plastico atoxico; Compressor
silencioso e economico, que nao use como elemento de refrigeracao o gas CFC; Tensao 110 volts Manual de
instrucoes Dimensoes do gabinete: Altura minima de 900 mm e maxima de 1.000 mm; Largura minima de 300
mm e maxima de 350 mm; Profundidade minima de 270 mm e maxima de 390mm; As seguintes informacoes
deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta
acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, data de fabricação ou lote. Em
conformidade com a norma NBR vigente e selo INMETRO; Garantia minima do fabricante 1(um) ano prestada
no Estado da Bahia.
FOGAO a gas, modelo domestico, 04 queimadores, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor
automatico, base de apoio das grelhas, painel com indicacao das faixas de temperatura do forno, bivolt e de
acordo com as normas do Inmetro. Garantia minima do fabricante 1(um) ano prestada no Estado da Bahia.
FREEZER 02 TAMPAS, horizontal, capacidade para 410 litros, tensão 110V
Função de Congelamento Rápido
Fechadura com chave auto-expulsiva
Dreno de degelo frontal com tampa
Revestimento externo e interno em chapa branca
Rodas para locomoção
Dupla Função: Freezer e Conservador
Temperatura: -25º a +5ºC
Tampas: Cegas, basculantes com puxadores ergonômicos
Não contém CFC: não agride a camada de ozônio
Especificações Técnicas
Cor: Branco
Capacidade Bruta: 410 Litros
Capacidade Líquida: 382 Litros
Voltagem: 110-240 V
Freqüência: 60 HZ
Consumo de Energia: 1,12 Kw.h/24h

Espécie

QUANT

UND

56

UND

29

UND

25
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.4

.5

.6

Categoria Climática: N-ST
Temperatura de funcionamento: -25º a +5ºC
Controle de Temperatura: Termostato Eletromecânico de Dupla Ação
Peso Líquido: 72 kg
Tamanho (L x P x A): 1322 x 635 x 880mm
GARANTIA MÍNIMA
6 MESES
O FREEZER Horizontal minimo 500 litros possui controle eletrônico, para você programar a temperatura
facilmente e escolher entre os modos freezer ou refrigerador. É prático e econômico, pois possui classificação
energética
FREEZER vertical, capacidade para 300 litros:
Cor Branco
Dimensões:
Profundidade 69,1 cm
Largura 61,6 cm
Altura 153,9 cm
Energia
Consumo aproximado de energia 41,2 KWh/mês
Voltagem 110 V (CVU26EBANA)/
220 V (CVU26EBBNA)
Classificação energética A
Peso líquido 53,0 kg
Garantia 12 meses
Capacidade
Armazenamento líquido 231 l
Bruta 260 l
ItensGavetão 1
Itens:
Porta reversível Sim
Cestos deslizantes e removíveis 4
Compartimento de congelamento rápido Sim
Pés Sim
Portas 1
Rodízios para transporte Sim
GELADEIRA, Tipo de Produto 1 Porta Frost Free
Capacidade líquida Freezer 47lts; Refrigerador: 295lts
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) 342
Consumo (Kw/h) mensal: 36.6Kw/h (110V e 220V)
Cor Branco
Conteúdo da embalagem 1 Refrigerador e Manual de instruções
Voltagem 110V ou 220V(bivolt)

UND

35

UND

25

UND

27
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.7
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.9

.10

Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 170x61,6x69,1cm
Peso aproximado do produto (Kg) 53Kg
Garantia do Fornecedor 12 meses
MAQUINA DE LAVAR ROUPA, 15Kg -Tipo: Automática, Capacidade Lavagem (Kg roupa seca): 15, Detalhes
do produto: 4 opções de tempos de molho + automático: Gabinete de aço galvanizado; Tampa em vidro
temperado, Funções: Enxágue Extra; Eco Performance, Programas ou combinações de Lavagem: 35, Alças
laterais: sim
Pés : Niveladores, Cesto Interno: Aço Inox, Trava de Segurança: Sim: Durante centrifugação, Dispenser: Maior
dispenser do mercado, Níveis de Água: 04; Automático, Eficiência Energética: Classe A, Peso: Peso Líquido: 47
Kg, Cor: Branco
Voltagem: 110V/220V, Garantia: 1 Ano: Cesto 10 Anos; Gabinete 3 Anos
Dimensões(LxAxP) : 64,0 x 105,0 x 67,5 cm
Máquina de lavar roupas, 10Kg - Descrição: Lavadora automática, com capacidade de 10Kg; acesso ao casto
superior; níveis de água extra baixo, baixo, médio e alto; 02 enxagues; centrifugação; elimina fiapos através do
filtro; dispenser para sabão; dispenser para amaciante; dispenser para alvejante; seletor de programas de
lavagem com indicador luminoso; filtro de fiapos embutido; cesto em aço inox, sem pontos de solda; alças
laterais e pés funcionais; turbo performance; enxágüe econômico e função enxágüe duplo; enxágüe amaciante,
deixa as roupas de molho por 20 minutos; tampa redonda; velocidade de centrifugação 755rpm, consumo de
água de 130 litros/ciclo; classificação A em consumo de energia; voltagem 110/220V;garantia de 12 meses.
REFRIGERADOR doméstico, duplex, tipo fost free,
Capacidade de armazenagem total (L): 459 Litros
Capacidade de armazenagem do refrigerador (L):346 Litros
Capacidade de armazenagem do freezer (L): 113 Litros
Classificação de consumo (Selo Procel): A
Cor Branco
Classificação energética: A
Consumo (kWh): 58
Tensão/Voltagem
110V
Garantia
12 meses Altura
1,96 Metros
Largura: 74,00 Centimetros
Profundidade: 79,00 Centimetros
Peso:83,80 Quilos
Características Gerais :Flex Box:Beauty Box:Prateleira retrátil: Duplo gavetão transparente com abertura
ergonômica e divisória removível Drink ExpressPorta-latas removívelCesta porta-ovosTurbo
CongelamentoEspaço Extra FrioIce TwisterTrava-garrafas aproveitável
FORNO DE MICO-ONDAS 38 litros - Cor Branco, Display Digital LED, Painel Receitas Especiais; Receitas no
vapor (legumes, peixes, verduras); Modo rápido (pipoca, brigadeiro, bolo de caneca); Descongelar (peixe, carne
e aves). Teclas de programação rápida: Iniciar/+30 seg; Cancelar/pausar; tecla mudo. Potência e Relógio.

UND

18

UND

6

13

UND

25
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Teclado, Consumo aproximado de energia 1200 KWh, Diâmetro do prato 325, Potência 700 W, Garantia 12
meses.
MULTIPROCESSADOR – Jarra para o suco com tampa e separador de espuma. Peneira giratória de aço inox.
Alça de trava em aço inox. Capacidade (em litros) 1/1,5lts
Velocidades 2
Jarra removível Não
Peneira Sim
Porta fio Não
Funções Expreme frutas para extrair sucos
Alimentação Energia Elétrica
Voltagem 110V ou 110V (não é bivolt)
Potência (w) 700/800W
Consumo (kw/h) 0,700/ 0,800Kwh
Cor Preta e Prata
Conteúdo da embalagem 01 Centrífuga e Manual de Instruções
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 40,5x31,5x19cm
Peso aproximado do produto - Kg 5,3Kg
Garantia do fornecedor mínima 24 meses
VENTILADOR, TIPO PÉ, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR 200W,
VELOCIDADE MÍNIMA 1300 RPM,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3
VELOCIDADES E OSCILANTE, DIÂMETRO 60 CMGarantia:12 Meses
VENTILADOR, TIPO PAREDE, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR 200W,
VELOCIDADE MÍNIMA 1300 RPM,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3
VELOCIDADES E OSCILANTE, DIÂMETRO 60 CMGarantia:12 Meses
CAFETEIRA ELÉTRICA, tensão 110V, Capacidade
até 25 xícarasCaracterísticas Gerais
- Capacidade para 25 cafezinhos (considerando xícara de 50ml)
- Sistema corta pingos: permite que a jarra seja retirada por alguns instantes para servir o café. Com este
sistema não é necessário esperar passar todo o café antes de servir.
- Base de aquecimento com termostato (730W para 110V ): Conserva a temperatura
- Jarra de vidro resistente de 1,25 litro
- Jarra refratária resistente ao calor, com tampa e indicação de nível de água no corpo
- Porta Filtro removível: facilita a limpeza
- Botão liga/desliga luminoso
Conteúdo da Embalagem
- 1 Cafeteira Elétrica - Garantia- Manual de instruções - Guia de assistências autorizadas
Garantia mínima 12 meses

UND

12

UND

200

UND

91

UND

27

VALOR TOTAL LOTE 1

ITEM
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BEBEDOURO 50 LITROS, EM aço inox, com 02 torneiras, tensão 110V , Gabinete em aço inox 430, protegido
com PVC na cor cinza;
Reservatório fabricado em polietileno;
Capacidade de 50 litros de água gelada;
Isolamento: EPS;
Serpentina interna em aço inox 304;
Aparador/Cuba em aço inox 430;
Torneiras modelo rosca;
Compressor;
Gás R134A (ecológico);
Termostato com regulagem;
Filtro Opcional- VENDA SEPARADAMENTE;
Pés reguláveis;
Flexível/mangueira para escoamento embutida;
Tensão: 127 / 220 Volts
Dimensões:
ALTURA LARGURA COMPRIMENTO
Sem Embalagem: 1,30m
60cm
56cm
Com Embalagem: 1,40
70cm
70cm
Peso: 65KG
GARANTIA DE FÁBRICA: 01 ANO
BEBEDOURO 100 LITROS, em aço inox, com 03 torneiras, tensão 110V, Gabinete en aço inox 430, protegido
com PVC na cor cinza;
Reservatório fabricado em polietileno;
Capacidade de 100 litros de água gelada;
Isolamento: EPS;
Serpentina interna em aço inox 304;
Aparador/Cuba em aço inox 430;
Torneiras modelo rosca;
Compressor;
Gás R134A (ecológico);
Termostato com regulagem;
Pés reguláveis;
Flexível/mangueira para escoamento embutida;
Tensão: 127/220 Volts
Dimensões:
Sem Embalagem: Altura Largura Comprimento
1,30m 0,70cm
0,70cm
Com Embalagem: 1,40m 0,80cm
0,85cm
GARANTIA DE FÁBRICA: 01 ANO

UND

22

UND

18
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FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, Alta Pressão c/ forno, Queimadores frontais chama duplas com controle
individual das chamas internas e externas. Queimadores traseiros, chama dupla. Grades e queimadores da
mesa de ferro fundido. Ingetor de gás horizontal. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço Modelo Sem Forno.
Bandeja Coletora de Resíduos - facilita e agiliza a limpeza. Estrutura de cantoneiras de aço.
Fogão industrial 6 bocas, Alta pressão em aço com pintura
eletrostática, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas
30x30, registros cromados, bandeja coletora de resíduos, centro de cozinha
com forno, acendimento manual, injetor de gás horizontal, volume do forno 60
litros, botões fixos, dupla chama, grades individuais, mesa compartilhada, mesa
em aço carbono com pintura eletrostática
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS, Ideal para uso Comercial e Industrial,Copo com capacidade de 2
Litros, em aço inoxidável, 1 Ano de Garantia.
Especificações:, Potência: 1 Hp (750 Watts), 50/60 Hz, 18.000 Rpm
- Consumo: 0,70 KW/H
- Altura: 49,5 cm
- Peso: 2,930 Kg
- Capacidade: 2 Litros
Liquidificador Triturador Industrial Alta Rotação 4 Litros 1200W. Liquidificador para uso comercial e
industrial, idea
l para bater sucos em polpa, gelo, shakes e outros trabalhos que exigem força e resistência do motor. Copo em
aço todo confeccionado em aço inox, composto
por 4 facas no fundo, todas em aço forjado com corte fundido, e uma rotação de 8x maior que os
convencionais. Potência Do Motor: 1200w; Potência: 110 V; F
requência: 60 Hz; Capacidade: 4 litros; Rotação: 18.000 Rpm; Consumo: 0,45 kw/h; Utilidade: Utilizado para
bater sucos, frutas e etc; Garantia de 06 Meses
Batedeira Planetária 20 Litros
Batedeira industrial tipo planetária de 5 litros;potência mínima de 1/3 Cv
bivolt;estrutura em aço SAE 1020; acabamento em pintura a pó eletrostática
com base fosfatizada; tacho estampado em aço inoxidável; dispositivo de
segurança no acesso ao tacho: ao levantar a grade de proteção, a batedeira é
desligada automaticamente para evitar acidentes, incluindo batedores
especiais em alumínio para cada função (Globo, Raquete, Espiral), com
diferentes velocidades dependendo da preparação. Garantia de 12 meses.
Apresentar catálogo.

UND

15

UND

16

UND

23

UND

11

UND

10

UND

14

TOTAL LOTE 2
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APARELHO DE SOM. Tipo Micro System (Som Portátil). Bivolt. Potência: mínima de 10W RMS. Bandeja para
1 CD. Reproduz CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, WMA, MP3. Memória programável no mínimo para 20 faixas (CDDA) ou 99 faixas (MP3). Sintonização de Rádio AM / FM DIGITAL. Memória para, no mínimo, 20 emissoras de
FM e 10 emissoras AM. Faixas de Frequência: FM: 87,5 A 108MHz; e AM: 520 a 1710KHz. Conexões: entrada
USB; saída para fone de ouvido. Garantia mínima do Fabricante: 1 ano
Balança digital totalmente eletrônica de chão 300 kg, divisão 100g. em aço carbono SAE 1020, com rodízios
de movimentação em polipropileno injetado. nivelamento dos pés pela parte superior para que possam ser
nivelados ao local de peração de maneira pratica.coluna tubular com alça para movimentação, puxar ou
empurrar a balança. faz ligação da plataforma de pesagem com o indicador digital de peso. auto desligamento,
interface serial RS232 para transmissão de dados para um computador. interface parelela para conexão de uma
impressora matricial MPS ou térmica de codigo de barras TP-80. contagem de peças. data-codigo. permite a
introdução de data de fabricação, data de validade e codigo do produto. , GARANTIA 12 (doze) meses.
CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto
não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA N°
03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - Características mínimas: 02
canais; entradas para: plug P10 microfone, plug P10 guitarra / violão (LOW/
HIGH), plug P10 órgão / teclado, plug auxiliar RCA (tape/cd); Equalização: graves,
médios e agudos; Sistema Eletro Acústico: 01 (um) alto falante de 8' polegadas,
01 (um) tweeter piezoelétrico. Potência 50W RMS ou superior; Alimentação
bivolt 110/220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
CÂMERA DIGITAL, 20.1 Megapixels Características Gerais- Estabilizador de Imagem: Optical SteadyShot Redutor de olhos vermelhos - Modos de Cena: Sim. 11 modos disponíveis. (Alta Sensibilidade / Crepúsculo /
Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Pele Suave / Praia / Neve / Fogos de Artifício / Gourmet / Animal
de Estimação) - Efeitos Visuais: Fotos e Vídeos >- Resolução de Vídeo: HD (1280 x 720 Fine) / HD (1280 x 720
Standard) / VGA (640 x 480) - Sensor: Super HAD CCD - Lente: Carl Zeiss Vario-Tessar
- Distância Focal: Imagens 16:9 - 28-224mm / Imagens 4:3 - 25-200mm
Vídeo 16:9 - 28-224mm / Vídeo 4:3 - 34-272mm - Abertura: F 3.3 (W) - 6.3 (T) Tamanho do display (LCD) 2.7"
Zoom óptico 8x
Zoom digital 32x Grava vídeo Sim - com áudio Resolução máx. de vídeo HD (1280 x 720 Fine) Conteúdo da
embalagem - 1 Câmera Digital- 1 Adaptador AC - 1 Carregador de Bateria - 1 Cabo de Alimentação - 1 Bateria
Recarregável - 1 Cabo USB Específico - 1 Cordão de Mão - 1 Cartão de Memória de 4GB
Garantia mínima 12 meses

UND

22

UND

31

UND

30

UND

17

Edital de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 048/2021 – Página 35 de 59
Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA, CEP. 45. 545-000
Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA, CNPJ. 16.137.309/0001-68

ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

.5

.6

.7

.8

.9

Filmadora Zoom 30x, Full Hd
Características Gerais:
Zoom óptico: 30X
Alimentação: BATERIA FORNECIDA Bateria recarregável (NP-BX1)
Gravação de áudio
MICROFONE Microfone zoom incorporado
Captura foto
Resolução de foto
2,1 megapíxeis 16:9 (1920 x 1080)
Especificações Técnicas
Resolução Máx. Vídeo
FULL HD
Resolução máx. de vídeo
L: 9,2 megapíxeis 16:9 (4032 x 2272), S: 2,1 megapíxeis 16:9 (1920 x 1080)
Resolução do sensor
Sensor CMOS Exmor? R tipo 1/5,8 (3,1 mm) com retroiluminação
Saída HDMI
Microfone sem fio tipo de microfone mão; elemento domicrofone dinâmico; receptor kru 301; transmissor
embutido no microfone;chave on/off; alimentação não utiliza energia elétrica; frequência do microfone
50-15 khz; sensibilidade do microfone -105dbm; faixa de frequência 720-865mhz; alcance médio 50 metros sem
barreiras; (semelhante a marca JWL ou demelhor qualidade) com garantia de 12 meses.
Tela para projeção de imagem, com tripé; área de projeção: 203 cm X 152 cm, 100 polegadas; material vinil,
cor branca; ajuste manual e retrátil; tipo de fixação: independente, sustentação por tripé; tripé tipo profissional,
preto, com ajuste de altura aproximada entre 2 m e 2,5 m, em aço. Garantia: 12 meses.
SMARTH TV LED 32 HD COM CONVERSOR DIGITAL PROTEÇÃO TRIPLA DESIGN SLIM 2 HDMI 1 USB, TV
comum, com tecnologia da tela led, 32 polegadas, resolução HD, taxa de atualização com tecnologia 60hz,
recursos de vídeo mega contrast; wide color enhancer (plus); modo filme natural; potência do áudio (rms)20 w
rms, entrada USB1, HDMI 2. Processador dual core. Outras conexões componente; mini jack (p2); cabo antena
conversor digital integrado, timer on/off, sleep timer,closed caption, recursos digital clean view; busca
automática de canal; desligamento automático; close caption; connect share (usb 2.0); gravação de conteúdo de
sinal aberto em pendrive; modo jogo. Consumo (kw/h) 48w. Tendo as dimensões - cm (axlxp)
52,1x72,8x18,5cm. Bivolt.
DVD PLAYER PORTATIL, Leitor Gravador de CD/DVD/CDR/CD-RW Externo Portátil, Entrada Interface USB
2.0, Velocidade Leitura DVD 8X, velocidade Leitura CD 24X, Velocidade Gravação DVD 8X, Velocidade de
Gravação CD 24x, Cor Preto

UND

13

UND

22

UND

23

UND

37

UND

16
VALOR TOTAL LOTE 3
TOTAL GERAL LOTES (1+2+3)
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ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021
Pelo presente instrumento o Município de o MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº16.137.309/0001-68, com sede na Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro, Cidade de UBAITABA,
Estado da Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Asclepíades de Almeida Queiroz, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021- SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, bem como a
classificação das propostas, do processo Administrativo 236/2021, RESOLVE registrar os preços nos termos do Art. 15 da
Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, das empresas abaixo listadas, nas quantidades estimadas, atendendo as condições
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pela Lei Federal nº.
10.520/2002 pelo Decreto Municipal nº. 025/2017(Registro de Preço), Decreto Municipal nº 055/2021 e (Pregão Eletrônico)
e pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA – BA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DEF, conforme
especificado nos anexos do edital PE 048/2021 e do Processo Administrativo nº 236/2021 com as seguintes empresas:
EMPRESA - XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Nº CNPJ - XXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXX - CPF nº XXXXXXXXX
TELEFONE(S) Nº ......
EMAIL(S): .............
VALOR: ............
Parágrafo primeiro: O objeto desta Ata deverá estar de acordo com as condições e características contidas no processo
licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº048/2021 e seu respectivo Termo de Referência, com a proposta da Empresa; a
Lei Federal nº. 8.666/93; com as cláusulas desta ata e demais leis pertinentes.
Parágrafo Segundo: Após assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante deverá manter sua condição de habilitação e
propostas durante o período de vigência da mesma, apresentando para a Administração as certidões que vencerem no
decurso dos 12 (doze) meses.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A Ata de Registro de Preços relativa ao PE 048/2021 terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação, conforme inciso III, § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93 e nos contratos dela decorrentes serão observadas as
disposições contidas no art. 57, da Lei 8666/93.
CLÁUSULA III - DO PREÇO
Os preços para o fornecimento dos produtos são os constantes da cláusula primeira, entendidos como justos e suficientes
para a total execução do objeto.
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CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - A partir da assinatura desta ata de registro de preços, o licitante se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, bem como
daquelas previstas no Termo de Referência.
II - A existência da Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações que dela poderão advir,
ficando-lhe facultada a realização de outras licitações para aquisição dos mesmos produtos, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
III - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a retirada da nota de empenho.
IV - O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata de registro de preços,
desde que não ultrapassem a estimativa de consumo anual estabelecida na proposta financeira.
V - Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado a
Administração tomará as seguintes providências:
a) convocará o fornecedor visando a negociação para redução dos preços e sua adequação aos praticados no
mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocarão os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
VI - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
VII - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:
1 - Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços;
b) o fornecedor não retirar o instrumento equivalente (nota de empenho) no prazo estabelecido, desde que não aceita
sua justificativa pela Administração;
c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
g) comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº. 8.666/93.
2 - Pelo fornecedor quando:
Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório
que deu origem a Ata de Registro de Preços.
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VIII - A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
IX - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não
aceitas as razões do pedido.
X - O segundo classificado só poderá fornecer à Administração quando houver se esgotado a capacidade de fornecimento
do primeiro.
XI - O detentor ficará obrigado a atender todas as ordens de fornecimento emitidas durante a vigência da ata de registro
de preços, mesmo se a entrega dela decorrente for prevista para data posterior ao vencimento da ata.
CLÁUSULA V - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos orçamentários que farão frente às despesas da presente ata, no caso de aquisição, serão alocados quando
da solicitação de empenho, conforme seguinte dotação:

1.1. Natureza de Despesa, abaixo informada de acordo com a Secretaria Municipal de Administração:

SECRETARIA
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SECRETARIA
ADMINSTRAÇÃO
SECRETARIA
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SECRETARIA
ASSIT. SOCIAL
ASSIT. SOCIAL

PROJ/ATIV
2111
2155
4039
2113
PROJ/ATIV
2103
PROJ/ATIV
2114
2115
2118
4043
3014
2120
4041
4000
PROJ/ATIV
2125
2144

ELEMENTO
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
ELEMENTO
4.4.90.52
ELEMENTO
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
ELEMENTO
4.4.90.52
4.4.90.52

FONTE
01
01
04
19
FONTE
00
FONTE
02
14
14
14
14
14
14
14
FONTE
00/29/28
29

CLÁUSULA VI - DA REVISÃO DOS PREÇOS
I - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto, nas hipóteses de redução do preço praticado no mercado ou
quando houver, comprovadamente, necessidade de se manter o equilíbrio econômico financeiro desde que não haja
obrigação pendente, em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
II - Havendo alteração de preços tabelados por órgãos oficiais competentes, os preços poderão ser reajustados de
conformidade com as modificações ocorridas.
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III - Na hipótese de redução do preço praticado no mercado, a Administração fica obrigada a convocar os fornecedores
registrados para renegociar o novo valor.
IV - Em qualquer caso, a revisão do preço registrado não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
I. Fornecidos os materiais, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega na Secretaria de Administração e
posterior entrega no Setor de Protocolo desta PMU, a(s) nota(s) fiscal (is) /fatura(s), emitida(s) para fins de protocolização,
liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)

Ofício encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal (is) para registro no Setor de Protocolo.
Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 11.440, de 7 de julho de 2010.
e) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante.
II. O pagamento devido á Contratada será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do material com a nota
fiscal/fatura atestada, emitida em nome da Contratante, no valor e condições estabelecidas neste termo.
III. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações acima
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
IV. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos, aceitos e aprovados
pela Município.
CLÁUSULA VIII - DA ENTREGA – LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES
8.1. A entrega PARCELADA do objeto da presente licitação, será no prazo máximo de até 02 (dois) dias, após
recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, devidamente assinado pelo Servidor
competente, nas quantidades e especificações descritas.
8.2. A qualidade dos produtos será contestada caso haja irregularidades.
8.3. Os produtos em estado de deterioração, maturação avançada, cor, textura não característico serão devolvidos no
ato de entrega, devendo ser repostos na próxima entrega. O mesmo ocorrerá para produtos com as embalagens
rompidas, sujas, amassadas e/ ou enferrujadas.
8.4. A licitante vencedora deverá entregar os materiais de segunda à sexta-feira, nos locais abaixo indicados:




No Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA - Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA,
segunda à Sexta, Das 08:00 às 14:00 horas;
No Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – Avenida Walter Passos, S/Nº, Centro, Ubaitaba/BA,
segunda à Sexta, Das 08:00 às 14:00 horas;
No Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação - Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA,
segunda à Sexta, Das 08:00 às 14:00 horas;

8.5. Caso haja necessidade de alteração nos locais das entregas, haverá indicação do novo local na Ordem de
Fornecimento.
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8.6. A Contratada deverá entregar os produtos dentro dos limites do Município de Ubaitaba BA, sendo responsável por
todos os custos inerentes a entrega dos mesmos.
8.7. No local de entrega, o Fiscal do Contrato fará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos materiais, no prazo de 01 dia,
limitando-se a verificar sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal e a data da entrega.
8.8. Os objetos desta licitação, para serem recebidos, no ato da entrega, serão inspecionados por técnicos da
PREFEITURA, para verificar se atendem às especificações técnicas, constantes no Edital, e ainda deverão vir
acompanhados de Nota fiscal e Termo de garantia (indicando prazo e o objeto da garantia do produto quando couber).
8.9. A Ata terá vigência de 12 meses.
CLÁUSULA IX - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DA ATA
O fornecedor garante que o objeto será entregue no prazo e qualidade contidos no processo licitatório, nas quantidades
solicitadas na respectiva nota de empenho e no presente Instrumento.
CLÁUSULA X - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
Parágrafo primeiro - DOS DIREITOS
Constitui direito de o Município receber o objeto desta ata quando for solicitado, nas condições avençadas no Termo de
Referência (Anexo I do edital), e do fornecedor perceber o valor ajustado na forma e prazos convencionados.
Parágrafo segundo - DAS OBRIGAÇÕES
I – Além daquelas previstas no Termo de referência, também constituem obrigações do Município:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b) dar ao fornecedor as condições necessárias a regular execução das obrigações assumidas.
II - Além daquelas previstas no Termo de referência, também constituem obrigações do fornecedor:
a) Manter durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
b) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da presente ata;
c) Entregar o objeto desta ata, conforme convencionado, sem qualquer encargo ou despesa para o Município de
UBAITABA/BA.
d) Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, de forma parcelada, de acordo com as quantidades
indicadas na Ordem de Fornecimento, com as especificações constantes no presente Termo, dentro do prazo
máximo estabelecido, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho emitida pela PMU.
e) Deve conter características marca, qualidade, composição, data de fabricação, peso, validade da garantia.
Quando se tratar de material de origem estrangeira as informações deverão estar em língua portuguesa, conforme
prescreve o art. 31 da Lei 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
f) Substituir os produtos fornecidos em desacordo com a proposta de preços e as especificações constantes do
objeto deste Termo, ou que porventura sejam entregues com defeitos, e em desacordo ou com imperfeições,
cabendo ao licitante vencedor providenciar a reposição, em no máximo 05 (Cinco) dias, sem ônus para o PMU.
g) Comunicar, antecipadamente, a data e o horário da entrega, não sendo aceito o produto que estiver em desacordo
com as especificações constantes deste Termo.
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h) Dar ciência ao PMU, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega dos
produtos.
i) Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao PMU, ou ainda a terceiros,
na execução do objeto deste Termo e da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade
pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pela PMU.
j) Manter, durante todo o período de entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
quando da realização do pagamento pela PMU, comunicando, imediatamente, a superveniência de fato impeditivo
da manutenção dessa condição, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
k) Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público.
l) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a esta Prefeitura ou a terceiros em razão de
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeitas.
m) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PMU.
CLÁUSULA XI - DA INEXECUÇÂO DA ATA
O fornecedor reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa, previstos no Art. 77 da Lei
Federal nº. 8666/93.
CLÁUSULA XII - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
I - Havendo descumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e nesta
Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666/93,
e conforme as disposições seguintes:
12.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de
UBAITABA/BA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato/ata de registro de preços e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação,
a CONTRATADA que:
12.1.1Apresentar documentação falsa;
12.1.2Fraudar a execução do contrato;
12.1.3Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.4Cometer fraude fiscal; ou
12.1.5Fizer declaração falsa.
12.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as
multas definidas nos itens “12.4” a “12.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades:
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12.2.1 Advertência;
12.2.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
UBAITABA/BA, por prazo não superior a dois anos;
12.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
12.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município de UBAITABA/BA, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
12.3. Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução contratual;
12.4. No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por
cento) do valor do contrato;
12.5. Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa
justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no contrato;
12.6. No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com
multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento);
12.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do
término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas
não em sua totalidade;
12.8. No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato;
12.9. O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica;
12.10. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 12.11 a seguir:
12.11. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:
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Tabela 1
CORRESPONDÊNCIA % do valor total do
Contrato
1%
2%
3%

GRAU DA INFRAÇÃO
1
2
3

Tabela 2
Item
1
2
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Descrição
qualificação

Grau

Incidência

1

Por empregado e por dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

2

Por empregado e por dia

2

Por item e por ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por dia

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por empregado e por
ocorrência

3

Por item e por ocorrência

Manter empregado sem
para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição de
material licitado por outro de qualidade inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos de
ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou consequências letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com
suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus
empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros documentos
necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos
trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na
Cláusula Décima – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para
sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da
documentação exigida por força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados
e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta
tabela, após reincidência formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

12.12. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
12.13. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
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12.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
12.15. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93.
Parágrafo primeiro: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurado a ampla defesa
e o contraditório.
Parágrafo segundo: A aplicação da penalidade de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93.
CLÁSULA XIII - Disposições Gerais
I - Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico nº.
048/2021, seus anexos e as propostas classificadas.
II - Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser convocados os fornecedores
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
III - Observados os critérios e condições estabelecidas na presente Ata, a Administração poderá comprar de mais de um
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o
primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração,
observadas as condições do Edital e o Preço Registrado.
IV - O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse público ou por fatos
supervenientes, desde que amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direito ou indenização.
CLÁUSULA XIV - Foro
I - Fica eleito o foro da comarca de UBAITABA/BA como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento
desta Ata de Registro de Preços, renunciado as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
II - E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 vias de igual teor, obrigandose por si e sucessores para que surtam todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.
UBAITABA, BA, em ____ de ______________ de __________
_____________________________________
Asclepíades de Almeida Queiroz
MUNICÍPIO DE UBAITABA
__________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA CLASSIFICADA
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BAHIA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
16.137.309/0001-68, com sede na Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro, Cidade de UBAITABA, Estado da Bahia, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. Asclepíades de Almeida Queiroz, doravante denominado CONTRATANTE e do outro
lado a empresa, xxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP xxxx
inscrita do CNPJ/MF, sob o nº xxxxxxxxxxxx, aqui representada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, >>>>>>>>>, inscrito
no CPF sob o nº >>>>>>>>>>>>>>>, RG nº >>>>>>>>>>, residente e domiciliado à >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CEP
>>>>>>>>>>>>>>>>>>aqui denominado CONTRATADA, , resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento
licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e suas alterações, Decreto
Municipal nº 055/2021 ecom fundamento nas disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal Nº 8.666/93 e
alterações posteriores, na forma e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto
1.1. O presente contrato tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA – BA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DEF, conforme
especificações e quantitativos indicados no Processo Administrativo nº 236/2021e nos anexos do edital PE
048/2021e na proposta vencedora.
1.1.1. Constitui parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o processo
Administrativo, o Termo de Referência e seus anexos, completando o presente contrato para todos os fins de
direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
1.2. Ficam também fazendo parte deste CONTRATO, as normas vigentes, as instruções, a Ordem de
Fornecimento e, mediante aditamento, qualquer modificação que venha ser necessária durante sua vigência.
CLÁUSULA SEGUNDA – Responsabilidade das Partes:
2.1. A Contratante obriga-se a:
a) Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.
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2.2. Além das condições dispostas no Termo de Referência (Anexo I do edital) Obriga-se a CONTRATADA:
a) Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como aqueles trazidos pelo PREGÃO 048/2021.
b) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste
instrumento.
c) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade especificada neste Termo de Referência e
em sua proposta.
d) A Fiscalização do contrato será realizada por servidor indicado para fiscalização da contratação será exercida
por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
e) A CONTRATADA, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de
acompanhar a entrega, prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive
todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado pelo responsável da Contratante.
a. O serviço será acompanhado e fiscalizado pela Contratante, através da Secretaria Municipal de
Admistraçãosendoqueomesmopoderá ser aceito ou rejeitado conforme a sua correta ou incorreta
execução e as eventuais falhas e / ou ocorrências apresentadas deverão ser prontamente corrigidas
pela empresa, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis;
f)

No tocante aos produtos a serem utilizados na prestação dos serviços, fica expressamente definido que os
mesmos deverão ser de primeira qualidade;

g) A contratada será responsável pelo transportedetodod material/equipamento, os materiais e instalação correrão
por conta exclusiva da empresa, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
h) Deverão ser atendidas pela empresa além das determinações da fiscalização da Contratante, todas as
prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas.
i)

A empresa deverá no tocante a execução do objeto, OBEDECER a todas as disposições legais pertinentes. No
tocante aos produtos a serem utilizados na prestação dos serviços, fica expressamente definido que os mesmos
deverão ser de primeira qualidade.

j)

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

k) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar,
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05(cinco) dias corridos, a contar da
notificação da Contratada, o produto com avarias ou defeitos;
l)

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

m) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
n) Especificações técnicas – os produtos devem estar com as especificações em conformidade com o que foi
solicitado;
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o) Todas as despesas com tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e
previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação,
correrão por conta exclusiva da licitante.
p) A CONTRATADA se compromete a garantir que seu pessoal se apresente, devidamente uniformizado e
portando crachá de identificação, em local visível com:* Nome completo; Foto 3 x 4 e Cargo;
q) O fornecimento do material deverá ser realizado com a adoção de todas as medidas relativas à proteção dos
trabalhadores e pessoas ligadas à atividade, observadas as normas e leis em vigor;
r)

A Contratada deverá entregar todos os itens solicitados através da Autorização de Fornecimento, não
havendo pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação;

s) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 1990);
t)

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou violação ou ainda com data de validade não compatível com a solicitada pela CONTRATANTE;

u) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
v) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
w) Efetuar o pagamento de impostos, taxas, tais como FGTS, INSS, dívida ativa da união, tributos federais, e
outras obrigações financeiras que incidam ou venham incidir sobre a entrega do objeto;
x) Responsabilizar-se pelo pagamento de perdas e danos causados à contratante ou a terceiros, por ato doloso
ou culposo de seus prepostos, independente de outras combinações contratuais e legais, desde que
comprovado pela contratante.
y) Responsabilizar-se perante a Administração e terceiros, por ações ou omissões de seus empregados,
prepostos e contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não implicando
corresponsabilidade da CONTRATANTE.
z) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas sem prévia e expressa anuência da
contratante;
aa) Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
correspondente, devendo comunicar à Administração, por escrito, qualquer normalidade de caráter urgente e
prestar esclarecimentos julgados necessários.
bb) Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao PMU, ou ainda a
terceiros, na execução do objeto deste Termo e da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pela PMU.
cc) Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que
sejam compatíveis com o regime de direito público.
dd) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a esta Prefeitura ou a terceiros em razão de
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeitas.
ee) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PMU.
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ff) Registrar as ocorrências havidas durante a execução do Contrato, de tudo dando ciência à CONTRATANTE,
respondendo integralmente por sua omissão.
gg) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais
causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.
hh) Aceitar, nas mesmas condições Contratuais os acréscimos ou supressões que forem necessários, até 25%
(vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato.
2.4. Obrigações comerciais, tributárias e outras:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações previstos nas legislações decorrentes do
fornecimento do combustível, obrigando-se a saldá-los na época própria;
b) A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere ao PMU a responsabilidade
pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a Empresa Vencedora renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
Quando for o caso, assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação de
acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados no desempenho de alguma
atividade pertinente ao fornecimento do combustível ou em conexão ou contingência, na forma como a
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor
3.1. O valor do presente contrato será de R$ .........., conforme definido na proposta apresentada;
3.2. Nos preços já estão inclusos todos os custos necessários à execução do serviço/fornecimento do presente contrato,
bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de
pessoal, transporte, garantia dos materiais/acessórios e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado constante da proposta. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.
CLÁUSULA QUARTA – Do Pagamento
4.1.Os valores para o pagamento serão aqueles resultantes da aplicação dos preços unitários, constantes da Planilha de
Preços sobre as quantidades que forem efetivamente utilizadas e aceitas pela Fiscalização.
4.2. A CONTRATADA declara que os preços propostos levarão em conta todos os custos, insumos, despesas e demais
obrigações legais para o cumprimento integral das disposições contratuais até o termo final do Contrato, não cabendo,
pois, quaisquer reivindicações a título de revisão de preço ou reembolso.
4.3. Fornecidos os materiais, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega no Setor de Almoxarifado e
posterior entrega nos Setores de Compras desta PMU, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de
protocolização, liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
a) Ofício encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal(is) para registro nos Setores de Compras;
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b) Certidões Conjuntas de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive
as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991;
c) Certificados de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2017;
e) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante;
4.4. O pagamento devido á Contratada será efetuado mensamente pela Secretaria de Finanças, no prazo de 30(trinta)
dias após a prestação do serviço com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da Contratante, no valor e condições
estabelecidas neste termo;
4.5. A falta de atestação pela PMU, com relação ao cumprimento do objeto deste Termo e da licitação, das notas fiscais
emitidas pelo licitante vencedor.
4.6. Para efeito de pagamento serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.
4.7. Os valores deverão ser pagos a contratada através de depósito na Conta Corrente......................
4.8. Obriga-se a Contratada nos termos do Artigo 55, Inciso XIII da Lei 8.666/93, a manter durante a execução do presente
Contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas por ocasião da licitação.
4.9. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4320/64.
4.10. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após
a d1 de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.
4.11. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver qualquer pendência de liquidação ou obrigação que lhe for
imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.
4.12. Havendo erro na fatura ou recusa na aceitação do serviço, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa
para que a contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada para fins de
pagamento, a data de reapresentação devidamente regularizada.

CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO
5.1. A entrega PARCELADA do objeto da presente licitação, será no prazo máximo de até 02 (dois) dias, após
recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, devidamente assinado pelo Servidor
competente, nas quantidades e especificações descritas.
5.2. A qualidade dos produtos será contestada caso haja irregularidades.
5.3. Os produtos em estado de deterioração, maturação avançada, cor, textura não característico serão devolvidos no
ato de entrega, devendo ser repostos na próxima entrega. O mesmo ocorrerá para produtos com as embalagens
rompidas, sujas, amassadas e/ ou enferrujadas.
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5.4. A licitante vencedora deverá entregar os materiais de segunda à sexta-feira, nos locais abaixo indicados:




No Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA - Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA,
segunda à Sexta, Das 08:00 às 14:00 horas;
No Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – Avenida Walter Passos, S/Nº, Centro, Ubaitaba/BA,
segunda à Sexta, Das 08:00 às 14:00 horas;
No Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação - Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA,
segunda à Sexta, Das 08:00 às 14:00 horas;

5.5. Caso haja necessidade de alteração nos locais das entregas, haverá indicação do novo local na Ordem de
Fornecimento.
5.6. A Contratada deverá entregar os produtos dentro dos limites do Município de Ubaitaba BA, sendo responsável por
todos os custos inerentes a entrega dos mesmos.
5.7. No local de entrega, o Fiscal do Contrato fará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos materiais, no prazo de 01 dia,
limitando-se a verificar sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal e a data da entrega.
5.8. Os objetos desta licitação, para serem recebidos, no ato da entrega, serão inspecionados por técnicos da
PREFEITURA, para verificar se atendem às especificações técnicas, constantes no Edital, e ainda deverão vir
acompanhados de Nota fiscal e Termo de garantia (indicando prazo e o objeto da garantia do produto quando couber).
5.9. A Ata terá vigência de 12 meses.

CLÁUSULA SEXTA – Do Prazo de Vigência

6.1. O prazo de execução e vigência do contrato a ser celebrado com a Licitante vencedora será de até 31/12 do exercício
que for celebrado, a contar de sua assinatura e posterior publicação.
6.1.1. Havendo interesse da Municipalidade, o contrato decorrente desta Licitação poderá ter o seu prazo prorrogado,
por meio de aditivo contratual, sempre se observando o prazo estabelecido no art. 57 da Lei 8666/93 e alterações
posteriores e a existência de saldo contratual.
6.2.As alterações contratuais atenderão ao interesse público, obedecidas as normas gerais previstas na Lei Federal
8.666/93, incorporando as alterações posteriores.
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Dotação Orçamentária
7.1. As despesas decorrentes desta futura contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da
contratante, previsto para o exercício financeiro de 2021, de acordo com a Dotação Orçamentária abaixo indicada e
dos créditos que forem previstos no Orçamento Municipal para os exercícios seguintes, nos termos do plano plurianual
e das diretrizes orçamentárias que forem consignadas para tal fim:
SECRETARIA
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

PROJ/ATIV
2111
2155
4039
2113

ELEMENTO
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52

FONTE
01
01
04
19
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SECRETARIA
ADMINSTRAÇÃO
SECRETARIA
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SECRETARIA
ASSIT. SOCIAL
ASSIT. SOCIAL

PROJ/ATIV
2103
PROJ/ATIV
2114
2115
2118
4043
3014
2120
4041
4000
PROJ/ATIV
2125
2144

ELEMENTO
4.4.90.52
ELEMENTO
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
ELEMENTO
4.4.90.52
4.4.90.52

FONTE
00
FONTE
02
14
14
14
14
14
14
14
FONTE
00/29/28
29

CLÁUSULA OITAVA – Do Recebimento do Objeto
8.1. Caberá, à Prefeitura Municipal de UBAITABA-BAHIA, a cada entrega, certificar-se que a nota fiscal do produto
entregue esteja atestada, datada, na forma e condições estabelecidas em edital, sob pena de responsabilidade
funcional.
8.2. Fica facultado à Prefeitura Municipal de UBAITABA-BAHIA proceder à análise oficial do produto adquirido, de acordo
com as exigências do presente Edital, quando entender necessário e conveniente. As despesas desta atividade
correrão às expensas do fornecedor.
CLÁUSULA NONA – Da Fiscalização
9.1. A execução do Contrato será acompanhada por servidor previamente designado pela Administração, nos termos do Art.
67 da Lei nº 8.666/93, que verificará o cumprimento das especificações técnicas, dando ênfase aos aspectos de
qualidade e presteza no atendimento, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não
atenderem ao desejado ou especificado.
9.2. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto ao
perfeito fornecimento dos produtos contratados.
9.3. As ordens de FORNECIMENTO e toda a correspondência referente ao contrato, exceto as de rotina, serão feitas por
ofício. Na hipótese de a CONTRATADA se negar a assinar o recebimento do ofício no competente livro de carga, o
mesmo será enviado pelo correio, registrado, considerando-se feita a comunicação para todos os efeitos.
CLÁUSULA DÉCIMA – Das Penalidades
10.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de
UBAITABA-BAHIA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral
do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA
que:
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10.1.1. Apresentar documentação falsa;
10.1.2. Fraudar a execução do contrato;
10.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.4. Cometer fraude fiscal; ou
10.1.5. Fizer declaração falsa.
10.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou
juntamente com as multas definidas nos itens “10.4” a “10.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes
penalidades:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal
de UBAITABA-BAHIA, por prazo não superior a dois anos;
10.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
10.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de UBAITABA-BAHIA, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo
de até cinco anos;
10.3. Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução
contratual;
10.4. No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por
cento) do valor do contrato;
10.5. Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa
justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no
contrato;
10.6. No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com
multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento);
10.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do
término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA,
mas não em sua totalidade;
10.8. No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato;
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10.9. O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica;
10.10. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 10.11 a seguir:
10.11. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 1
GRAU DA INFRAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA (%)
DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

1
2
3

1%
2%
3%
TABELA 2

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

INCIDÊNCIA

1

Manter empregado sem qualificação para a execução dos serviços/fornecimentos.

1

Por empregado e por
dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

2
4
5
6

Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição de material
licitado por outro de qualidade inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos de ocorrência de
danos físicos, lesões corporais ou consequências letais.

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
7

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas
atribuições.

2

8

Manter a documentação de habilitação atualizada.

2

9
10
11
12
13
14

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus
empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros documentos
necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na
Cláusula Décima – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar
as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação
exigida por força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados e de
impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.

Por empregado e por
dia
Por item e por
ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência
Por ocorrência e por
dia
Por ocorrência e por
dia de atraso

2
2
2

Por ocorrência e por
dia de atraso

2

Por empregado e por
ocorrência

Edital de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 048/2021 – Página 54 de 59
Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA, CEP. 45. 545-000
Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA, CNPJ. 16.137.309/0001-68
Página 54 de 59

ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

15

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela,
após reincidência formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

3

Por item
ocorrência

e

por

10.12. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
10.13. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicação oficial;
10.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
10.15. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei
nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO – Da Rescisão
11.1. A CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato de pleno direito, a qualquer tempo, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA o direito de qualquer reclamação
ou indenização, nos casos previstos no Art. 88 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações e nos seguintes casos:
I. Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
II. Atraso injustificado na entrega dos produtos;
III. Paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
IV. Cessão total ou parcial do seu objeto sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, bem como a
associação, fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
V. Desatendimento das determinações regulares do preposto do CONTRATANTE designado para acompanhar
e fiscalizar a sua prestação, assim como as de seus superiores;
VI. Cometimento reiterado de faltas na sua prestação, anotadas em registro próprio, desde que atingido o limite
estabelecido no contrato para a soma dos valores das multas aplicadas;
VII. Decretação da falência da sociedade, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a modificação da
finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo do CONTRATANTE, prejudique a prestação do serviço;
§ 1o. A rescisão acarretará como consequência imediata a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite
dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Alteração
12.1. Este contrato poderá ser alterado mediante assentimento das partes através de Termos Aditivos, objetivando promover
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ou em decorrência de fatores supervenientes que possam
torná-lo inexequível.
12.2. A contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem
no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado;
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12.3.Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, para restabelecer relação que as partes pactuaram inicialmente sobre
os encargos do contratado e a retribuição da Administração, poderá ser solicitado pela contratada, observando o
previsto no art. 65, inciso II, d e §5º, da Lei nº 8.666/93;
12.4. São admitidas prorrogações desde que, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de
seu equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra algum dos motivos previstos no art. 57, §1º da lei 8.666/93.
12.5. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Foro
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de UBAITABA-BAHIA, BA para dirimir as questões decorrentes deste Contrato,
renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, o presente Contrato.
Ubaitaba, BA, ......................... de ......

_________________________________
MUNICÍPIO DE UBAITABA
________________________________
CONTRATADA
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ANEXO VI
(MODELO)
Papel Timbrado da empresa
PROCURAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2021

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito a empresa (Nome

da Empresa..............., ), com sede à Rua........................(endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ
sob o nº ........................., representada, neste ato por seu sócio gerente, Sr..................., brasileiro, casado,
empresário, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o
Sr................................., brasileiro, (estado civil), ....(profissão...), portador da cédula de identidade nº
...................... e do CPF nº ........................., a quem são conferidos poderes para representar a empresa
outorgante no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de Ubaitaba, em
especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os
valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame acima indicado.
Local e data

____________________________________
Assinatura do responsável pela outorga
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ANEXO VII
(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL

______________ (nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº ecidade), neste ato representada
por seu representante legal ___________ (nome dorepresentante), ____________________ (nacionalidade),
____________ (estadocivil), RG nº _______________ e CPF nº ____________, residente e domiciliado
na_____________ (rua; nº e cidade), declara, sob as penas das Leis Civis e Penais, que recebeu os documentos e de
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.

_____________- ____ , ____ de ______ de _____

________________________________
Representante da empresa
Cédula de Identidade nº: _____
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ANEXO VIII
(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

______________ (nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), neste ato
representada por seu representante legal ___________ (nome do representante), ____________________
(nacionalidade), ____________ (estado civil), RG nº _______________ e CPF nº ____________, residente e
domiciliado na _____________ (rua; nº e cidade), declara, sob as penas das Leis Civis e Penais, que a empresa
acima citada classifica-se como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, perante a
_____________ (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado).

_____________- ____ , ____ de ______ de _____

_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal

Edital de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 048/2021 – Página 59 de 59
Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA, CEP. 45. 545-000
Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA, CNPJ. 16.137.309/0001-68
Página 59 de 59

