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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022-SRP
DADOS DO EDITAL
I. PROCESSO ADMINISTRATIVO /DATA
Processo Administrativo nº 114/2022, Data: 17 de março de 2022
II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 004/2022-SRP
III. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
Menor Preço por Lote
V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria Municipal Administração, Finanças e Planejamento
VI. OBJETO
Constitui objeto desta Contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviços de
locação de equipamentos, incluindo montagem, utilização, manutenção, desmontagem e apoio
logístico para atendimento dos eventos promovidos pelo município de Muniz Ferreira, na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, conforme especificações constantes do
Edital e seus Anexos.
VII. LOCAL DA ENTREGA
Os materiais, deverão ser entregues no local indicado na Autorização de Fornecimento de Materiais
no perímetro do município de Muniz Ferreira, conforme consta especificado no Edital e Anexos.
VII. FORMA DE FORNECIMENTO
Parcelado
VIII. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E
INÍCIO DA ABERTURA: 01/04/2022
HORÁRIO: 08h00min
LOCAL: Sala do Setor de Licitações, Praça 30 de Julho nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia.
IX. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Município de Muniz Ferreira,
consignadas nas Dotações constantes da Minuta Contratual.
X. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
12(DOZE) MESES
XI. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei nº
6.729/79, reformada pela Lei nº 8.132/90, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006, Decreto
Municipal Regulamenta o Pregão nº 178, de 18/08/2009 e Decreto Municipal que regulamento o
registro de Preço nº 039, de 26/01/2017 e alterações pertinentes.
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pela Pregoeira e sua
equipe de apoio, diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no Setor
de Licitações, Praça 30 de Julho, nº 168, Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, pelo email: munizferreiralicita@gmail.com ou pelo telfax (075) 3663-2113
PREGOEIRA RESPONSÁVEL/ATO DE DESIGNAÇÃO: Carine Barbosa Sampaio - Portaria nº. 093, de 28 de
dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 28/12/2021
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XV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
15.1. São admitidas a participar da licitação todas as empresas interessadas que atenderem a todas
as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado.
15.2. Não poderão participar:
a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de
Muniz Ferreira, durante o prazo da sanção aplicada;
b) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o Município
de Muniz Ferreira, durante o prazo da sanção aplicada;
d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
f) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos
ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico
em comum;
h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
i) Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com
servidor ou com agente político da Administração Pública Municipal (TCU - Acórdão 1019/2013Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).
15.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e
penalidades legais aplicáveis.
15.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
XVI – DO CREDENCIAMENTO
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente e Contrato Social da licitante.
16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial, conforme Modelo do
Anexo IV, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
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demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário ou
dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
16.3. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, preferencialmente, mediante apresentação de
Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril
de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, exigida somente
para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu
enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006.
16.4. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não
inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Caso não tenha interesse em
participar da fase de lances, o proponente pode remeter os envelopes ao órgão ou entidade que
promove a licitação pela melhor forma que encontrar, inclusive por via postal ou outro meio eficaz
de protocolo.
16.5. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos
envelopes não poderão rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou
mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que
quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos
envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a
abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no
recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
16.6. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do
direito ao recurso.
16.7. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas
empresas pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou,
se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela
Comissão Permanente de Licitação.
16.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVII - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
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17.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições Lei n.º 10.520, de
17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 6.729/79, reformada pela
Lei nº 8.132/90, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006, Decreto Municipal Regulamenta o Pregão
nº 178, de 18/08/2009 e Decreto Municipal que regulamento o registro de Preço nº 039, de
26/01/2017 e alterações pertinentes e alterações pertinentes e demais legislações regentes da
matéria.
17.2. Este certame será dirigido pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio, acompanhado pela
Assessoria Jurídica do Município, Controladoria Geral do Município e demais agentes da
Administração Pública que se fizerem presentes.
17.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior
compreendendo: greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das partes
interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O motivo de força maior pode ainda
ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
XVIII - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
18.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços,
endereçada a Pregoeira, com indicação dos elementos a seguir:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022-SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS
18.2. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 01 (uma) via,
em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada na última folha e preferencialmente rubricada nas demais.
18.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas
alternativas.
18.4. A proposta deverá apresentar o preço por lote expressos em R$ (reais). Quando o resultado
da operação final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas
decimais a partir da terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras
casas decimais. Essa operação deverá ser efetuada no valor final por tipo de produto
18.5. Os preços serão para entrega dos produtos neste Município e deverão incluir todas e
quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos,
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encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes,
devendo o preço ofertado corresponder às especificações do objeto licitado.
18.6. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração.
18.7. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerandose a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para
o período de processamento das faturas.
18.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das
propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos
assumidos.
XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do Edital,
devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os
necessários poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais
atos inerentes ao certame (art. 11 do Decreto Federal nº 3.555/00).
19.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar a Pregoeira a Declaração
de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação previstas neste edital, Anexo V, e os envelopes da proposta de preços e dos
documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
19.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a
respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
19.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será
realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e
pela Pregoeira.
19.5. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as
licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
19.6. A Pregoeira selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na
impossibilidade de obter pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as
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melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até
o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
19.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Pregoeira selecionará todas as propostas
em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o
seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a Pregoeira
negociar, visando obter preço melhor.
19.9. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a Pregoeira poderá suspender a
sessão do pregão e estabelecer uma ‘nova data’, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para
o recebimento de novas propostas.
19.10. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de classificação e habilitação.
19.11. O critério de julgamento será o de menor preço por lote
19.12. É vedada a oferta de lance com vista a empate.
XX - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
20.1. Após a classificação das propostas, a Pregoeira fará a divulgação, convocando os proponentes
para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e
seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
20.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
20.3. A Pregoeira poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado pelos
licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção das
disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
20.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, a Pregoeira
poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a
ser admitido como variação entre um lance e outro.
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20.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
20.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
20.7. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de Contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido.
20.8. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5% (cinco por cento)
superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada poderá, no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste
Pregão;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, a Pregoeira , convocará as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na situação descrita nesta Condição, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte ou cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição, a Pregoeira
procederá ao sorteio, definindo e convocando a vencedora para o encaminhamento da oferta final
do desempate.
20.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, a Pregoeira
poderá formular contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
20.10. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação
ao valor estimado para a contratação.
20.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
7
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proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a
ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Superior.
20.12. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº. 123/06 não implica a
inabilitação automática.
20.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes.
XXI - DA NEGOCIAÇÃO
21.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, a Pregoeira
poderá encaminhar contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste
Edital.
21.2. A negociação será realizada pela Pregoeira, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
XXII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
22.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira examinará
a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor
estimado para a contratação.
22.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
22.3. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua
decisão.
22.4. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de
preço, a Pregoeira poderá solicitar da respectiva licitante o encaminhamento da amostra.
22.5. Se a proposta não for aceitável ou se a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante não
atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este
Edital.
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XXIII - DA VISTORIA E DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
23.1. Não se exigirá que o licitante realize vistoria do local de realização do serviço. Entretanto,
poderá a Coordenação de Compras da Secretaria Municipal Administração, Finanças e
Planejamento realizar vistoria nas instalações e equipamentos utilizados pelo Licitante para a
prestação de serviços objeto desta Licitação.
23.2. Não se exigirá demonstração do serviço ofertado.
XXIV - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
24.1. As licitantes deverão incluir no Envelope a seguinte documentação abaixo, que poderá ser
apresentada: em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser
autenticada pela Pregoeira ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, com a seguinte indicação:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022-SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “B”- HABILITAÇÃO
24.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
24.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) 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;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
OBSERVAÇÕES:
x Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta deverá ser
apresentada juntamente com o ato constitutivo, estatuto ou contrato social;
x Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação, desde que
registrada e contendo todas as cláusulas legalmente exigidas;
x Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas
deverão ser apresentadas pelo licitante.
x Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento,
9
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expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

24.3.

A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes Documentos:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
d) Prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante,
na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da
Dívida Ativa da União (ou positiva com efeitos de negativa), abrangendo inclusive as
contribuições sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de
02/10/2014.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação
de
certidão
negativa
de
Débitos
Trabalhistas
(CNDT)
(www.tst.gov.br/certidao).
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
g) Alvará /autorização de funcionamento ou documento equivalente, em nome da
empresa.
24.3.1 A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como
base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir.
Obs. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
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órgão equivalente, ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
3 - Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à
data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade.
24.3.1.1
Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta
entrega ou para a locação de materiais, não será exigido do MEI, ME ou EPP a
apresentação de documentação relativa à qualificação econômico-financeira, de que trata
o art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme autoriza a Lei Municipal Nº 010 de
04/01/2021.
24.3.2 A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica), junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e
Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou
domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de
validade;
24.3.3

Capacidade Técnica Operacional

24.3.3.1 Atestado (s) de comprovação de capacidade técnica operacional e desempenho anterior,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado em favor da Licitante, que
comprove que o licitante possua em seu favor serviço já executado na condição de Contratado e
que tenha prestado eficientemente tais serviços, que devem ser compatíveis em características
com o objeto da licitação, condições e prazos com os serviços objetos da presente licitação.
24.3.3.2 Poderá ser solicitado em sede de diligência os documentos fiscais comprobatórios da
execução dos serviços semelhantes.
24.3.3.3 Não há previsão legal, para fins de qualificação técnica, da apresentação de notas
fiscais para comprovação dos atestados de capacidade técnica. Contudo, é faculdade
da comissão de licitação ou do pregoeiro realizar diligências para verificar a
fidedignidade dos documentos apresentados pela licitante. Acórdão 1385/2016-
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Plenário | Relator: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
24.3.3.4 O atestado (s) a que se refere o subitem anterior deverá atender aos seguintes
critérios mínimos:
a. Conter a identificação do signatário, inclusive o cargo a que ocupa;
b. Deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica atestante;
c. Deve indicar o nome do evento, o serviço prestado pela empresa com as devidas especificações e
detalhamentos para fins de aferição da compatibilidade do objeto ora licitado, bem como o período
em que ocorreu a contratação e a prestação dos serviços, além de constar todos os dados
necessários (Endereço, e-mail e Telefone) do atestante para eventual consulta e diligência deste
órgão licitante.
d. O Atestado de Capacidade Técnica Operacional não necessita de Registro no CREA/CAU, em
razão das decisões do TCU1.
24.3.3.5 Para fins de compatibilidade com as características, quantidades, condições e prazos com
o objeto deste certame, o (s) Atestado(s) apresentados e exigidos no subitem acima, devem se
referir, expressamente, a execução de contrato, contendo as seguintes parcelas de maior relevância:
1. A realização de no mínimo um evento com características com o objeto da licitação, dentre os
quais se comprove a montagem e desmontagem de palcos ou estrutura equivalente para evento
afim, som e iluminação, geradores de energia elétrica, serviços de filmagem e painéis de LED.
24.3.3.5.1
técnica.

Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações para comprovar a capacidade

24.3.3.5.2 O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a serviços
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária especificada no
contrato social devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de
Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil - RFB.
24.3.4 Capacidade Técnica Profissional
a) Prova de inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica), junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e
Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou

1
“É irregular exigir que a comprovação de aptidão técnica da empresa para executar o objeto da licitação (capacidade técnico-operacional) esteja registrada no
Crea. Acórdão 655/2016-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN” Na aferição da capacidade técnica das pessoas jurídicas, é irregular a rejeição de atestados
de capacidade técnico-operacional que não possuam registro no conselho profissional. A exigência de atestados registrados nas entidades profissionais
competentes deve ser limitada à capacitação técnico-profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes. Acórdão 7260/2016Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES
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domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de
validade;
24.3.4.2 Comprovação de que a proponente possui em seu quadro funcional permanente, na data
prevista para a entrega dos envelopes, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes às do objeto deste edital ou de
complexidade superior.
24.3.4.2.1 No caso do profissional engenheiro civil ou arquiteto, será considerado compatível com o
objeto licitado neste edital, a montagem de palco/camarote com características semelhantes às
licitadas, em arquibancadas, tendas e fechamento em lambril.
24.3.4.2.2 No caso do profissional Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica ou Eletrônica,
será considerado compatível com o objeto licitado neste edital, a instalação de equipamentos de
sonorização e iluminação e geradores de energia elétrica.
24.3.4.2.3 Comprovação de que a proponente possui em seu quadro Pessoal funcional permanente
e/ou contratado, na data prevista para entrega dos envelopes, profissional, o qual deverá ser
indicado para execução dos serviços pertinentes ao objeto licitado, devendo ter experiência na
Coordenação/ produção de eventos, comprovado por meio de atestado (s) emitidos por pessoa
jurídica de direito público ou direito privado.
24.3.4.2.4 Comprovação de possuir no quadro funcional na data de apresentação da proposta, no
mínimo 01 (um) médico veterinário (responsável pelo cumprimento da Lei nº 10.519/02) com
registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMC), com a devida comprovação de
vínculo com a proponente, através de contrato social, carteira de trabalho assinada pela empresa
licitante ou contrato de prestação de serviços; Lote 03
24.3.4.2.5 Comprovação de possuir no quadro funcional na data de apresentação da proposta, no
mínimo 01 (um) Juiz Profissional de Rodeio com experiência Nacional, com a devida comprovação
de aptidão/ experiência por meio de apresentação de certificado e comprovação de vínculo com a
proponente, através de contrato social, carteira de trabalho assinada pela empresa licitante ou
contrato de prestação de serviços; Lote 03
24.3.4.2.6 Comprovação de possuir no quadro funcional na data de apresentação da proposta, no
mínimo 01 (um) fiscal de bretes de rodeio com a devida comprovação de aptidão/experiência por
meio de certificado emitidos por pessoa jurídica de direito público ou direito privado e
comprovação de vínculo com a proponente, através de contrato social, carteira de trabalho
assinada pela empresa licitante ou contrato de prestação de serviços; Lote 03
24.3.4.2.7 Comprovação de possuir no quadro funcional na data de apresentação da proposta, no
mínimo 01 (um) locutor especializado em rodeio com a devida comprovação de
aptidão/experiência por meio de atestado (s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou
13
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direito privado e comprovação de vínculo com a proponente, através de contrato social, carteira
de trabalho assinada pela empresa licitante ou contrato de prestação de serviços; Lote 03
24.3.4.3 A comprovação de que os profissionais descritos nos subitens acima fazem parte do
quadro permanente da licitante será feita através de cópia autenticada da “Carteira de Trabalho e
Previdência Social - CTPS”, onde se identifique os campos de admissão e rescisão, quando
se tratar de empregado, ou através de cópia autenticada do contrato social atualizado, ou do último
aditivo do contrato, devidamente registrados na Junta Comercial, quando se tratar de sócio da
empresa, onde conste esta informação.
24.3.4.3.1 Serão aceitos para fins da comprovação prevista no inciso supra, também profissionais
com contratos de regime de prestação de serviços de acordo com as normas do órgão competente.
24.3.4.3.2 No caso de Sócio, a comprovação de dará mediante previsão do mesmo no instrumento
constitutivo ou alterações pertinentes da Licitante.
24.3.5 Declaração de existência e disponibilidade dos equipamentos e pessoal técnico qualificado,
considerados essenciais para o cumprimento da execução integral dos serviços de montagem e
desmontagem das estruturas objeto deste Pregão, preferencialmente conforme Modelo sugerido
pelo Edital.
24.3.6 Para confirmação da qualificação técnica, caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica
de direito privado, deverá obrigatoriamente ser apresentado com firma reconhecida em cartório.
Nesse caso, com vistas a certificação das informações, será realizada diligência para comprovação
dos dados fiscais do Atestado.
24.3.7 Declaração de que a Licitante providenciará todos os Projetos Técnicos necessários para
obter a autorização do Corpo de Bombeiros e do Conselho Regional de Engenharia para a
aprovação da área indicada pela Prefeitura para realização da Festa Pública. Esta declaração deverá
ser elaborada pelo Licitante.
24.3.8 Declaração de que providenciará inscrição junto ao Órgão de Defesa de Agropecuária,
comprometendo-se a apresentar cópia autenticada da mesma, caso sagre-se vencedora desta
licitação, no ato da assinatura do contrato, sob pena das aplicações das sanções cabíveis. Esta
declaração deverá ser elaborada pelo Licitante. Lote 03
24.3.9 Declaração de que até a data designada para a assinatura do contrato apresentará a
comprovação da vacinação dos touros que irão participar do Rodeio. Lote 03
24.3.10 O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
24.3.11 que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências deste Edital;
24.3.12.que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;
24.3.13 que a proposta foi elaborada de forma independente;
24.3.14.o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos
termos da Lei Complementar nº 123/06.
14
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24.3.15.A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista
neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
24.3.16.Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
24.3.17.Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração
fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
24.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
24.4.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre
ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
24.4.2.Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
24.4.3.Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
24.4.4.Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por
servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de
Administração, finanças e Planejamento, designado para a Comissão Permanente de Licitações,
Pregoeira ou Membro da Equipe de Apoio.
24.4.5 Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
XV

XXV - RECURSOS

25.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão da Pregoeira, através do registro da
síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada
implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto
da licitação ao licitante vencedor pela Pregoeira.
25.2. A Pregoeira fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada,
aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio da Ata.
25.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio da Ata, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
25.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no
momento da Sessão Pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando a
Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
25.5. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pela Pregoeira serão
apreciados pela autoridade competente.
25.6. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
15
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aproveitamento.
XVI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

26.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Prefeito, autoridade competente para homologação.
26.2. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.
26.3. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados
para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de
publicidade, terá efeito de compromisso de execução dos serviços nas condições
estabelecidas.
26.4.A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio
da emissão prévia de nota de empenho de despesa.
XVII - DO REGISTRO DE PREÇOS

27.1.A Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira é o órgão gerenciador responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
27.2. O Setor de Compras da Secretaria Municipal Administração, Finanças e Planejamento

será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de
Preços decorrentes desta licitação.
27.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura
Municipal de Muniz Ferreira – Órgão Gerenciador e anuência do fornecedor, respeitadas as
disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e no Decreto Federal n.º 7.892, de 23/01/2013.
27.4. Caberá ao órgão gerenciador indicar os possíveis fornecedores e respectivos preços a

serem praticados, obedecida à ordem de classificação, aos órgãos e entidades que não
participaram do registro de preços, que desejarem fazer uso da Ata.
27.5. As adesões ao registro de preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100%

(cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
27.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
16
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prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
27.7. Depois de homologado o resultado deste Pregão e dentro do prazo expresso em
documento oficial, a Secretaria Municipal Administração, Finanças e Planejamento da
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, Órgão Gerenciador, convocará o licitante vencedor
do respectivo item, para assinatura da Ata de Registro de Preços.
27.8. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não compareça ou se recuse a assinar a
Ata de Registro de Preços, serão convocados os demais classificados que aceitarem fornecer
o(s) respectivo(s) item(ns) pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos
quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preços.
27.9. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado, poderá ser

prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira.
27.10. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus
anexos, a Pregoeira poderá, mantida a ordem de classificação, negociar com o licitante
seguinte antes de efetuar seu registro.
27.11. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços terá efeito de

compromisso de fornecimento.
27.12. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para
a aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
27.13.O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da
data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
27.14. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”
do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
27.15. Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a
Ata e iniciar outro processo licitatório.
27.16. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor
beneficiário registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira para
negociação do valor registrado em Ata.
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27.17. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado e a Prefeitura Municipal
poderá convocar outro licitante, observada a ordem de classificação.
27.18. O fornecedor beneficiário poderá ter seu registro de preço cancelado na Ata, por

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
27.19. O cancelamento ocorrerá, a pedido, quando:
a) o fornecedor beneficiário comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da

Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se
a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
27.20. O cancelamento ocorrerá, por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:

a) o fornecedor beneficiário não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior aos praticados no mercado;
b) o fornecedor beneficiário deixar de cumprir qualquer condição de habilitação técnica
exigida no processo licitatório;
c) houver razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) não forem cumpridas as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o fornecedor beneficiário não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido,
o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços.
27.21. Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a Prefeitura Municipal
de Muniz Ferreira fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará ao
fornecedor beneficiário e aos demais fornecedores sobre a nova ordem de registro.
27.22. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada,

automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
XVIII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
28.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, o fornecedor, durante a validade da
Ata de Registro de Preços, será convocado para assinatura do contrato, cuja minuta
corresponde ao Anexo III, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
28.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada

pelo fornecedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos
deste edital.
28.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual

período, quando solicitado pelo fornecedor durante o seu transcurso, desde que ocorra
18
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motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal.
28.4. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se o fornecedor mantém as
condições de habilitação.
28.5. Quando o fornecedor convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições
estabelecidos, será convocado outro fornecedor para assinar o contrato, após negociação e
verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de
classificação.
28.6. É vedada a subcontratação do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por
aquela com terceiros.

28.6.1 Será permitida a subcontratação apenas do serviço de instalação, nos seguintes
termos:
a) As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pela
empresa contratada, com a descrição dos bens a serem fornecidos e seus respectivos
valores.
b) A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela empresa
subcontratada, de toda a documentação de habilitação exigida neste Edital.
c) A empresa contratada é responsável pelos danos causados pela subcontratada à
Administração ou a terceiros na execução do objeto subcontratado.
d) A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa
subcontratada, na hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de aplicação das
sanções previstas no edital e seus anexos.
e) Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as restrições previstas neste edital.
XIX – DAS SANÇÕES
29.1. O licitante ou fornecedor será sancionado com o impedimento de licitar e contratar
com o Município e será excluído do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
a) não retirar ou aceitar a nota de empenho, quando convocada;
b) não assinar a Ata de Registro de Preço, quando convocada;
c) deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
d) apresentar documentação falsa;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
f) não mantiver a proposta;
g) falhar ou fraudar na execução do fornecimento do objeto deste Pregão;
h) comportar-se de modo inidôneo;
19
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i) fizer declaração falsa;
j) cometer fraude fiscal.
29.2. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92,

93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.
29.3. A licitante e a adjudicatária estarão sujeitas à multa de 30% (trinta por cento) do valor

estimado para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.
XX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
30.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante
petição
a
ser
enviada
exclusivamente
para
o
endereço
eletrônico
munizferreiralicita@gmail.com ,até as 14h00 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
30.2. A Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
30.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
30.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados a Pregoeira até 03 (três) dias úteis

antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço
eletrônico munizferreiralicita@gmail.com.

30.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no endereço eletrônico www.munizferreiar.ba.gov.br, por meio do link Licitações, para
conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em
participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
XXI – POSSIBILIDADE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

31.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 039, de 26/01/2017 , e na Lei nº 8.666/93.
31.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
31.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
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convocatório e registrados na ata de registro de preços.
31.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.
31.5. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
XXII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
32.1. O Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
32.2. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços e à do contrato.
32.3. Os licitantes ou fornecedores não terão direito à indenização em decorrência da
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
32.4. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,

promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados
para fins de classificação e habilitação.
32.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
32.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos pelo licitante para efeito de julgamento deste
Pregão.
32.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de

15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas
de pequeno porte.
32.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital,

prevalecerão as últimas.
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32.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por
conveniência da Prefeitura Municipal, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V,
da Lei nº 10.520/2002.
XXIII - DOS ANEXOS

33.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA; ANEXO II – ATA DE
REGISTRO DE PREÇO; ANEXO III MINUTA DO CONTRATO; ANEXO
IV – MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO V– MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E
PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
ANEXO VI– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO IDEPENDENTE DE PROPOSTA
XXIV - DO FORO

33.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o
Foro da Cidade de Nazaré, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
33.2. Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da
legislação em vigor, em especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002, Lei
Complementar 123/2006.
.
Muniz Ferreira - BA, 17 de março de 2022

Carine Barbosa Sampaio
Pregoeira
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022-SRP
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1.OBJETO DA LICITAÇÃO
Contratação de empresa especializada em promoção de eventos para locação de equipamentos,
para realização de festividades promovida pela Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira,
A abrangendo organização, produção, execução com montagem e desmontagem de infraestrutura,
apoio logístico e ornamentação necessárias, de acordo com as condições e especificações
estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVAS
Justificativa da necessidade da contratação
As Festas ou eventos, promovidos pela Prefeitura Municipal, são de grande importância para a
economia local, levando-se em conta que durante os dias da festa, a cidade ganha divisas em
setores como comércio, turismo, serviços em geral e principalmente o artesanato. Isso acontece
por conta da movimentação comercial e do extraordinário fluxo turístico, considerando que
milhares de pessoas, turistas prestigiam o evento, além disso, os itens licitados são para fazer
parte da estrutura do evento.
B
Justifica – se a não utilização do pregão eletrônico, em razão de logística ao atendimento da
Secretaria de Municipal de Administração, Finanças e Planejamento da Prefeitura Municipal de
Muniz Ferreira, por esta razão, o pregão realizado de forma eletrônica participando empresas
localizadas em todo o território nacional, a administração pública poderia não contratar uma
proposta mais vantajosa, vez que, na região, existem empresas com o ramo de atividade
compatível com o objeto da licitação.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
R$ 1.470.378,21 (um milhão quatrocentos e setenta mil trezentos e setenta e oito reais e vinte
C e um centavos)
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( ) ITEM
( x ) Global
EMPREITADA:
( ) Preço Global
( ) Preço Unitário
PRAZOS DE EXECUÇÃO
E

O prazo previsto para execução dos serviços é de 05 (cinco) dias, contado a partir da emissão da
Autorização de Serviço e o prazo de vigência do Contrato deverá ser até 12(doze) meses. Toda
a estrutura deve estar montada até 48 (quarenta e oito) horas antes do inicio do evento.
UNIDADE FISCALIZADORA E UNIDADE RESPONSÁVEL

F
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1. Os serviços prestados deverão ter as seguintes especificações mínimas:
LOTE 01

ITEM

1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUANT

CARRETA BANHEIRO TIPO
CONTÊINER COM 17M DE
COMPRIMENTO C/ 30
DIVISÓRIAS
DE
BANHEIROS SENDO 02 P/
DEFICIENTES FÍSICOS C/
ESCADAS INDIVÍDUAIS E
RAMPAS DE ACESSO P/
DEFICIENTES, EQUIPADAS
COM VASOS SANITÁRIOS,
LAVATÓRIOS
COM
TORNEIRAS,
RESERVATÓRIO DE ÁGUA
C/ CAPACIDADE P/ 15 MIL
LITROS, RESERVATÓRIO
C/ CAPACIDADE P/ 15 MIL
LITROS DE DEJETOS DOS
MESMOS.
CARRO
SUGADOR P/ RETIRAR OS
DEJETOS EM TODOS OS
DIAS
DO
EVENTO.
BANHEIROS EQUIPADOS
C/
LÂMPADAS
INDIVIDUAIS,
***TODOS
OS
BANHEIROS
EQUIPADOS COM PAPEL
HIGIÊNICO,
PAPEL
TOALHA E PESSOAL DE
PLANTÃO PARA LIMPEZA
(CARRO SUGADOR C/
LIMPEZA DIÁRIA))

1

UND

1

DIÁRIA

VALOR
ESTIMADO
UNITÁRIO

VALOR
ESTIMADO
TOTAL

R$ 5.591,67

R$ 5.591,67
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2

SANITÁRIOS
QUÍMICOS
VERSÃO
STANDARD
(CAIXA DE DEJETOS COM
ASSENTO,
SUPORTE
HIGIÊNICO,
IDENTIFICAÇÃO
FEMININO / MASCULINO E
PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES
ESPECIAIS, PONTOS DE
VENTILAÇÃO, MICTÓRIO,
ABERTURA
PARA
CIRCULAÇÃO
DE
AR,
TRINCO DA PORTA COM
IDENTIFICAÇÃO
(ABERTO/FECHADO),
LARGURA
1,10
M,
COMPRIMENTO 1,20 M,
ALTURA: 2,30 M, 100%
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, PISO 100%
POLIETILENO
ANTIDERRAPANTE.
SERVIÇO DE LIMPEZA DOS
SANITÁRIOS, BEM COMO
COLETA DOS DESEJOS E
DESPEJO NA REDE DE
ESGOTO
EXISTENTE
FORNECIMENTO
DE
MÁQUINA,
EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E ACESSÓRIOS
TOTAL

30

15

DIÁRIA

R$ 220,40

R$ 99.181,50

R$ 104.773,17

LOTE 02

ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUANT

UND

VALOR
ESTIMADO
UNITÁRIO

VALOR
ESTIMADO
TOTAL
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1

TRIO ELÉTRICO DE GRANDE
PORTE
CARROCERIA:
MONTADA EM “PRANCHA
BAIXA”
COM
APROXIMADAMENTE 24,00M
DE COMPRIMENTO, 4,80M DE
ALTURA, 4,70M DE LARGURA
COM ORELHAS ABERTAS ,
PALCO PRINCIPAL MEDINDO
8,00M DE COMPRIMENTO
POR 4,80M DE LARGURA E
FORRADO COM GRAMA SINT
TICA ACESSOS DOIS E DE CAR
TER INDEPENDENTE CAVALO
DE FOR A TRUCADO, ANO DE
FABRICA O A PARTIR DE
2007 CAMARIM: DOIS, COM
AR CONDICIONADO E UM
BANHEIRO CADA SISTEMA
DE ILUMINA O 01 MESA DE
ILUMINA O, 16 REFLETORES
PAR LED, 05 08 COLORTRAM,
08 MINI-BRUT SISTEMA DE
SONORIZA O 3 VIAS PA
FRENTE LOW / 24 MID
ALTAS
AMPLIFICADORES
LATERAIS
24
AMPLIFICADORES COMPAT
VEIS COM O SISTEMA
AMPLIFICADORES FRENTE E
FUNDO
26
AMPLIFICADORES COMPAT
VEIS COM O SISTEMA
SISTEMA DE AC - 02
GERADORES
COM
CAPACIDADE M NIMA DE 180
KVA CADA / 06 PONTOS DE
AC DE 120V, 60 HZ
ESTABILIZADOS NO PALCO
CONSOLES E PERIF RICOS 02
CONSOLES DE MIXAGEM COM
EQUALIZA OPARAM TRICA
DE 52 CANAIS, NO M NIMO 12
AUXILIARES MESA DIGITAL /
04 EQUALIZADORES EST
REOS / 4 EQUALIZADORES 31
BANDAS EST REOS / 02
DIVISORES / 06 VIAS EST
REOS / 02 COMPRESSORES

1

2

DIÁRIA

R$
16.873,94

R$ 33.747,89
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2

QU
DRUPLOS
/
02
COMPRESSORES DUPLOS / 03
QUADRIGATE
/
02
PROCESSADORES DIGITAL /
02
PROCESSADORES
DE
EFEITO / 01 DVD PLAYER
COM LEITURA PARA MP3;
MONITORES: 08 MONITORES
DE VOZ COM 01 FALANTE DE
15” / 01 MONITOR DE
BATERIA COM 02 FALANTES
DE 15” / 02 MONITORES
PARA PERCUSS O COM 01
FALANTE DE 15” / 02
AMPLIFICADORES
PARA
GUITARRA
/
01
AMPLIFICADOR
PARA
TECLADO
/
01
AMPLIFICADOR
PARA
CONTRA
BAIXO.
EQUIPAMENTOS 01 BATERIA
AC STICA COMPLETA 01
BUMBO, 01 SURDO, 02 TONS,
M QUINA DE CHIMBAL, 03
ESTANTES PARA PRATO E
BANCO / 01 ESTANTE PARA
TECLADO / 02 MICROFONES
SEM FIO / 40 MICROFONES
COM FIO / 18 PEDESTAIS
PARA MICROFONES / 20
GARRAS. EQUIPE T CNICA 1
PRODUTOR, 1 T CNICO DE
SOM, 1 T CNICO DE LUZ E 3
AJUDANTES; MOTORISTA 2
CONDUTORES HABILITADOS
PARA TRIOS EL TRICOS
ELETRICISTA
GRUPOS
GERADORES 1T CNICO. E
FUNDO - 48 LOW / 40 MID
LOW / 32 MID ALTAS;
LATERAIS - 48 LOW / 32 MID
MINI TRIO ELETRICO COM
NO MINIMO 16 GRAVES (MINI
TRIO ELETRICO COM NO
MINIMO 16 GRAVES E MESA
DE SOM DIGITAL COM
MOTORISTA E TECNICO E
COMBUSTIVEL POR CONTA
DA CONTRATADA.

1

5

DIÁRIA

R$
3.995,33

R$ 19.976,67
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TOTAL

R$ 53.724,56
LOTE 03

ITEM

1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
RODEIO SHOW – 03 DIAS DE
EVENTO 120M LINEAR DE
ARQUIBANCADA
C/
12
DEGRAUS EM FORMATO DE
FERRADURA P/ ATENDER
ATÉ
7
MIL
PESSOAS
CONFORTÁVELMENTE
SENTADAS C/ ESCADAS DE
ACESSO C/ 2M DE LARGURA
CADA E ESTRUTURA EM
TUBO GALVANIZADO DE
ALTA
RESISTÊNCIA
C/
GUARDA-CORPO EM TODA A
SUA ESTRUTURA C/ 1,5M DE
ALTURA. 08 BRETES DE
SAÍDA DE ANIMAIS. 01
CURRAL DE FUNDO C/
DESEMBARCADOR
DE
ANIMAIS. 01 ARENA DE
RODEIO COM MEDIDAS DE
80M X 35M. 01 PAINEL
PLACAR.
22
TOUROS
DEVIDAMENTE VACINADOS
C/
REGISTROS
E
VETERINÁRIO.
SHOW
PIROTÉCNICO C/ DURAÇÃO
DE APROX. 10 MIN CADA DIA
C/ PIROMUSICAL. ATRAÇÃO
DE ARENA C/ MO\TOS,
CARROS, ENTRE OUTROS.
SONORIZAÇÃO
E
ILUMINAÇÃO P/ TODOS OS
DIAS DO RODEIO. LOCUTOR
DE RODEIO 01 (NÍVEL
NACIONAL C/ DJ). JUÍZ DE
RODEIO. JUÍZ DE BRETE. JUÍZ
DE CURRAL. 02 SALVA-VIDAS
P/ ARENA. 01 GERADOR DE
ENERGIA DE 240 KVA
DEVIDAMENTE ABASTECIDO
E C/ TÉCNICO DE PLANTÃO.
PREMIAÇÃO POR CONTA DA

QUANT

1

UND

UND

VALOR
ESTIMADO
UNITÁRIO

VALOR
ESTIMADO
TOTAL

R$
205.352,23

R$ 205.352,23
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CONTRATADA.
TODA
A
DOCUMENTAÇÃO
DOS
ANIMAIS
DEVIDAMENTE
REGISTRADAS NOS ORGÃOS
COMPETENTES.
100M
LINEARES DE FECHAMENTO
CEGO
EM
LAMBRIL
GALVANIZADO C/ 2,20M DE
ALTURA C/ MÃO FRANCESA.
22 PEÕES DE RENOME
NACIONAL
DEVIDAMENTE
CADASTRADOS NOS ORGÃOS
COMPETENTES. APÓLICE DE
SEGURO TOTAL ABRAGENDO
TODOS
OS
PEÕES.
ALIMENTAÇÃO,
HOSPEDAGEM E PREMIAÇÃO
POR
CONTA
DA
CONTRATADA
TOTAL

R$ 205.352,23
LOTE 04

ITEM

1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CONTEINERS
MEDIDAS
06
METROS DE COMPRIMENTO,2,40
DE LARGURA, MOBILIADO, E
CLIMATIZADO, PARA ATENDER A
EQUIPE DE SAÚDE E POLICIA
MILITAR

QUANT

1

UND

14

DIÁRIA

VALOR
VALOR
ESTIMADO ESTIMADO
UNITÁRIO
TOTAL

R$
2.788,77

R$
39.042,73
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2

3

4

5

CAMARINS
ESTANDES/
CAMARINS
MONTADOS
EM
ESTRUTURA DE OCTANORME ,
COM ÁRDEDES EM (CAMARINS
ESTANDES/
CAMARINS
MONTADOS EM ESTRUTURA DE
OCTANORME, COM PAREDES EM
DIVISÓRIAS DE PAINÉIS TS
DUPLA
FACE
BRANCOS,
ACOPLADOS EM MONTANTES E
TRAVESSAS DE ALUMINIO COM
PÉ DIREITO DE ATÉ 3,20M PISO
DE MADEIRA ACARPETADO OU
REVESTIDO COM VINIL PLÁSTICO,
ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES DE 20WATTS A
CADA 2,0M² E REFLETORES HQI
DE 150 WATTS TOMADAS
TRIPOLARES DE 220 VOLTS, 01
AR CONDICIONADO DE 10.000
BTUS INCLUSO MONTAGEM E
DESMONTAGEM)
CAMAROTE MEDIDAS10 METROS
DE COMPRIMENTO E 07 METROS
DE LARGURA, COM DUAS ESCADA
(CAMARÓTE MEDIDAS10 METROS
DE COMPRIMENTO E 07 METROS
DE
LARGURA,
COM
DUAS
ESCADAS DE DOIS METROS DE
LARGURA,EM ESTRUTURA DE
ALUMINIO,PISO EM ESTRUTURA
TUBULAR DE ALTA RESISTENÇIA,
PARA
SUPORTAR
ATÉ
2.000(MIL)KILOS
POR
M2,
ALTURA
DO
PISO
2,00,
ACARPETADO, COBERTURA EM
ESTRUTURA DE ALUMINIO TIPO
P.50 COM LONAS ANTI CHAMAS,
GUARDA CORP0)
DICIPLINADORES DE PUBLICO.
MONTADO
EM
ESTRUTURA
METÁLICA
COM
TUBOS
GALANIZADO2,00
DE
COMPRIMENTO 1,10 DE ALTURA
ELEVADOS
DE
POLÍCIA
ESTRUTURA TUBULAR DE 2,00 X
4,00 METROS, ENTRE 30CM E
1,5M DE ALTURA, COM LONA
ANTI CHAMA COM GUARDA

2

10

DIÁRIA

R$
2.167,49

R$
43.349,80

1

4

DIÁRIA

R$
3.853,27

R$
15.413,07

MT

R$ 18,73

R$
28.090,00

DIÁRIA

R$
1.496,83

R$
35.924,00

1500

4

6
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6

7

8

CORPO.
FECHAMENTOS ESTRUTURADOS
EM FERRO METALON NA ALTURA
DE 2 METROS FECHADOS EM
CHAPA 18 E CORRUGADOS NA
COR
PRATA,
APOIOS
DE
SUSTENTAÇÃO EM 45 GRAUS
(MÃO FRANCESA) PARA APOIO E
FIXAÇÃO. COBRADO POR METRO
GERADORES DE ENERGIA DE
240KVA 0 GRUPO GERADORES DE
180 KVA’S, TRIFÁSICO, 380/22
(GERADORES DE ENERGIA DE
240KVA 0 GRUPO GERADORES DE
180 KVA’S, TRIFÁSICO, 380/220
VOLTS, SILENCIADO 90 DB A 5M
DE
DISTÂNCIA,
CHAVE
REVERSORA,
CAIXAS
DE
PASSAGENS, 100 METROS DE
CABOS ANTI -CHAMAS, PARA
CADA “FASE” E PARA O “NEUTRO”,
SENDO A BITOLA MÍNIMA DE
95MM²,
COM
PONTAS
DEVIDAMENTE DEMARCADAS E
TERMINAIS COMPATÍVEIS COM O
EQUIPAMENTO. OS CABOS NÃO
DEVERÃO TER EMENDAS OU
REMENDOS E DEVEM ESTAR EM
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO;
COM COMBUSTÍVEL. INCLUSO
TÉCNICO OPERADOR, OPERANDO
DO INÍCIO AO FIM DO EVENTO
DIARIAMENTE.)
GRIDE DE ILUMINAÇÃO 12
METROS DE COMPRIMENTO POR
08 LARGURA COM SEIS PÉS DE 07
METROS DE ALTURA COM
TALHAS
MONTAGEM
E
DESMONTAGEM

400

MT

R$ 28,90

R$
11.558,67

1

16

DIÁRIA

R$
2.987,23

R$
47.795,73

1

14

DIÁRIA

R$
2.135,50

R$
29.897,00
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9

PAINEL DE LED OUTDOOR ATÉ
06MM TELAS EM LEDS DE ATÉ
06MM OU EQUIVALENTE EM
ALTÍSSIMA DEFINIÇÃO (PARA
TRANSMISSÃO
SIMULTÂNEA),MEDIDAS
06
METROS DE COMPRIMENTO, 03
METROS DE ALTURA, COM
ESTRUTURA EM P.30, CAPAZ DE
SER
UTILIZADO
EM
ÁREA
EXTERNA (OUTDOOR) A PROVA
DE CHUVA, COM VISIBILIDADE DE
8 A 100 METROS (MÍNIMO E
MÁXIMO), FUNCIONAMENTO EM
QUALQUER SISTEMA DE VÍDEO
(NTSC/PAL-M), FREQUÊNCIA DE
SCAN DE NO MÍNIMO 480 HZ,
ENTRADAS DE SINAL DIVERSAS
(SUPER
VÍDEO,COMPONENTE,
VGA, DIGITAL) COM OPÇÃO DE
INSTALAÇÃO PENDURADO OU
EMPILHADO.
CABEAMENTO
COMPLETO,
LAP
TOP,
PROCESSADOR
LEDSYNC
E
TÉCNICA PARA OPERAÇÃO)

1

10

DIÁRIA

R$
4.360,13

R$
43.601,33
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10

PALCOS - GRANDE PORTE
(MODELO DUAS AGUAS) – PALCO
COM COBERTURA MODELO DUAS
AGUAS
COM
PÉ
DIREITO
CENTRAL COM 9,00MT, VÃO
LIVRE DE 16MT (LARGURA) POR
14MT
(PROFUNDIDADE).
COBERTURA DE ALUMÍNIO EM
FORMATO
DUAS
AGUAS,
LONAANTI-CHAMADE TECIDO DE
POLIÉSTER REVESTIDO COM PVC,
EXTINGUÍVEL,
ANTI-FUNGO,
PROTEÇÃO UV E BLACK OUT;
MONTADO SOBRE PISO DE
ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0,10
A 25 2,50 METROS DE ALTURA DO
CHÃO MEDINDO 16 METROS DE
LARGURA E 14 METROS DE
PROFUNDIDADE, ESCADA DE
ACESSO COM 2,20 DE LARGURA E
DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20
CENTÍMETROS DE DIFERENÇA
UM DO OUTRO, REVESTIDO EM
CHAPA DE COMPENSADO NAVAL
DE 20 MM DE ESPESSURA
FORRADO EM VINIL OU CARPETE
PRETO EM TODA SUA SUPERFÍCIE
DO PISO. HOUSE MIX MEDINDO
5M DE LARGURA X 4M DE
PROFUNDIDADE, ESTRUTURADA
EM ALUMÍNIO Q30 COM PISO EM
DOIS NÍVEIS, SENDO O PRIMEIRO
A 0,30 MT DO CHÃO PARA O
SISTEMA DE SOM E OUTRO A 0,50
METRO DO CHÃO PARA O
SISTEMA DE LUZ E CANHÕES,
COBERTO POR LONA NA COR
CINZA EM FORMATO CIRCULAR

1

6

DIÁRIA

R$
7.522,33

R$
45.134,00
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11

12

PALCOS
–
MEDIO
PORTE
(MODELO DUAS AGUAS) – PALCO
COM COBERTURA MODELO DUAS
AGUAS
COM
PÉ
DIREITO
CENTRAL COM 9,00MT, VÃO
LIVRE DE 12MT (LARGURA) POR
10MT
(PROFUNDIDADE).
COBERTURA DE ALUMÍNIO EM
FORMATO
DUAS
AGUAS,
LONAANTI-CHAMA DE TECIDO DE
POLIÉSTER REVESTIDO COM PVC,
EXTINGUÍVEL, ANTI-FUNGO, 12
PROTEÇÃO UV E BLACK OUT;
MONTADO SOBRE PISO DE
ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0,10
A 2,50 METROS
DE ALTURA DO CHÃO MEDINDO
12 METROS DE LARGURA E 10
METROS DE PROFUNDIDADE,
ESCADA DE ACESSO COM 2,20 DE
LARGURA E DEGRAUS COM NO
MÁXIMO 20 CENTÍMETROS DE
DIFERENÇA UM DO OUTRO,
REVESTIDO EM CHAPA DE
COMPENSADO NAVAL DE 20 MM
DE ESPESSURA FORRADO EM
VINIL OU
CARPETE PRETO EM TODA SUA
SUPERFÍCIE DO PISO. HOUSE MIX
MEDINDO 5M DE LARGURA X 4M
DE
PROFUNDIDADE,
ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO
Q30 COM PISO EM DOIS NÍVEIS,
SENDO O PRIMEIRO A 0,30 MT DO
CHÃO PARA O SISTEMA DE SOM E
OUTRO A 0,50 METRO DO CHÃO
PARA O SISTEMA DE LUZ E
CANHÕES, COBERTO POR LONA
NA COR CINZA EM FORMATO
CIRCULAR
PALCOS – PEQUENO 12 PORTE
(MODELO DUAS AGUAS) – PALCO
COM COBERTURA MODELO DUAS
AGUAS
COM
PÉ
DIREITO
CENTRAL COM 9,00MT, VÃO
LIVRE DE 10MT (LARGURA) POR
08MT
(PROFUNDIDADE).
COBERTURA DE ALUMÍNIO EM
FORMATO
DUAS
AGUAS,

1

10

DIÁRIA

R$
6.162,00

R$
61.620,00

1

12

DIÁRIA

R$
5.288,17

R$
63.458,00
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13

14

LONAANTI-CHAMA DE TECIDO DE
POLIÉSTER REVESTIDO COM PVC,
EXTINGUÍVEL,
ANTI-FUNGO,
PROTEÇÃO UV E BLACK OUT;
MONTADO SOBRE PISO DE
ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0,10
A 2,50 METROS DE ALTURA DO
CHÃO MEDINDO 10 METROS DE
LARGURA E 08 METROS DE
PROFUNDIDADE, ESCADA DE
ACESSO COM 2,20 DE LARGURA E
DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20
CENTÍMETROS DE DIFERENÇA
UM DO OUTRO, REVESTIDO EM
CHAPA DE COMPENSADO NAVAL
DE 20 MM DE ESPESSURA
FORRADO EM VINIL OU CARPETE
PRETO EM TODA SUA SUPERFÍCIE
DO PISO. HOUSE MIX MEDINDO
5M DE LARGURA X 4M DE
ALUMÍNIO COM PISO EM DOIS
NÍVEIS, SENDO O PRIMEIRO A
0,30 MT DO CHÃO PARA O
SISTEMA DE SOM E OUTRO A 0,50
METRO DO CHÃO PARA O
SISTEMA DE LUZ E CANHÕES,
COBERTO POR LONA NA COR
CINZA EM FORMATO CIRCULAR,)
PROFUNDIDADE, ESTRUTURADA
PÓRTICO DE ENTRADA DO
EVENTO EM ESTRUTURA DE
ALUMINIO, P.30 COM 10 METROS
DE COMPRIMENTO, 08 METROS
DE
ALTURA,
COM
PLANEJAMENTO DE MÍDIA NA
TESTESEIRA
MONTAGEM
E
DESMONTAGEM
PRATICAVEIS PANTOGRAFICO EM
ESTRUTURA DE ALUMINIO COM
COMPENSADO NAVAL DE 18MM
REGULAVÉL DE 0,20 CM A 01
METRO
DE
ALTURA
COM
CARPETE
MONTAGEM
E
DESMONTAGEM

2

7

DIÁRIA

R$
2.971,73

R$
41.604,27

1

52

DIÁRIA

R$ 172,74

R$ 8.982,48
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SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MEDIO
PORTE,CONTENDO: 01 CONSOLE
AVOLITES
PEAR
2012
OU
EQUIVALENTE, 12 REFLETOR PAR
64 #5; 08 REFLETOR ELIPSOIDAL
ETC,DTS,
OU
EQUIVALENTE
(CONTENDO IRIS, ZOOM, FACAS E
GELATINAS ROSCO, LEE OU
EQUIVALENTE); 04 MINI BRUTT
COM
6
LÂMPADAS;
06
STROBOATOMIC 3000 (MARTIN,
DTS OU EQUIVALENTE); 10 PAR
LED RGBWA 5IN1 3 WATTS; 12
MOVINGBEAM5R OU 7R (SHARPP,
PROLIGHT OU EQUIVALENTE); 02
MÁQUINAS DE FUMAÇA COM
VENTILADORES, 24 CANAIS DE
RACK DE DIMMER COM 24
CANAIS PRO POWER; SISTEMA DE
AC, DIMMER E CABEAMENTO
PARA
ATENDER
TODOS
EQUIPAMENTOS; - 01 TÉCNICOS
DE
ILUMINAÇÃO
PARA
ACOMPANHAMENTO
E
OPERAÇÃO
DO
SISTEMA.
ESTRUTURA DE TODO SISTEMA
MONTADO NOS RESPECTIVOS
GRIDS E ATERRADOS

1

12

DIÁRIA

R$
6.125,33

R$
73.504,00
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17

SISTEMA
DE
ILUMINAÇÃO
PEQUENO PORTE CONTENDO: 01
CONSOLE DE LUZ AVOLITES PEAR
2012 OU EQUIVALENTE; 12
LÂMPADAS PAR 64 (FOCO #5); 06
REFLETOR ELIPSOIDAL ETC, DTS,
TELEM
OU
EQUIVALENTE
(CONTENDO IRIS, FACAS E
GELATINAS ROSCO, LEE OU
EQUIVALENTE); 02 MINI BRUT DE
6 LÂMPADAS; 02 STROBOATOMIC
3000
(MARTIN,
DTS
OU
EQUIVALENTE); 10 PAR LED
RGBWA
3
WATTS;
06
MOVINGHEADBEAM
5R,
7R
(SHARPP,
PROLIGHTOUEQUIVALENTE); 01
MÁQUINA DE FUMAÇA (COM
EXAUSTOR/VENTILADOR);
24
CANAIS DE RACK DE DIMMER
COM 12 CANAIS PRO POWER;
CABEAMENTO COMPLETO; 01
TÉCNICOS DE ILUMINAÇÃO PARA
ACOMPANHAMENTO
E
OPERAÇÃO DO SISTEMA. ESTRUTURA DE TODO SISTEMA
MONTADO NOS RESPECTIVOS
GRIDS E ATERRADOS;
SISTEMA
DE
ILUMINAÇÃOGRANDE
PORTE
CONTENDO:
01
CONSOLE
AVOLITESPEAR
2012
OU
EQUIVALENTE, 12 REFLETORES
PAR 64 #5; 14 REFLETOR
ELIPSOIDAL ETC, DTS, OU
EQUIVALENTE (CONTENDO IRIS,
ZOOM, FACAS E GELATINAS
ROSCO, LEE OU EQUIVALENTE);
08 MINI BRUTTS COM 6
LÂMPADAS; 14
STROBOATOMIC 3000 (MARTIN,
DTS OU EQUIVALENTE); 30 PAR
LED RGBWA 5IN1 3 WATTS; 24
MOVINGBEAM 25 5R OU 7R
(SHARPP, PROLIGHT OU
EQUIVALENTE); 04 MÁQUINAS DE
FUMAÇA COM VENTILADORES, 02
CANHÕES SEGUIDOR 1200 OU
EQUIVALENTE; 24 CANAIS DE

1

15

DIÁRIA

R$
3.507,43

R$
52.611,40

1

12

DIÁRIA

R$
5.641,16

R$
67.693,88
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RACK DE DIMMER COM 24
CANAIS PRO POWER; SISTEMA DE
AC, DIMMER E CABEAMENTO
PARA
ATENDER
TODOS
EQUIPAMENTOS; - 01 TÉCNICOS
DE
ILUMINAÇÃO
PARA
ACOMPANHAMENTO
E
OPERAÇÃO
DO
SISTEMA.
ESTRUTURA DE TODO SISTEMA
MONTADO NOS RESPECTIVOS E
ATERRADOS)
SISTEMA DE P.A. DE GRANDE
PORTE LINEARRAYSTEREO COM
32 CAIXAS DE PROJEÇÃO DE
MÉDIO E CURTO ALCANCE, V DOSC / NEXO / DAS / EAW /
MEYER/ JBL / ADAMSOM /
NORTON / FZ ÁUDIO OU
EQUIVALENTES
EM
25
QUALIDADE E RECONHECIMENTO
NACIONAL. - SISTEMA PARA
SUBWOFFER COM 24 CX. V -DOSC
/ NEXO / DAS / EAW / MEYER/
JBL /ADAMSOM/ NORTON / FZ
ÁUDIO OU EQUIVALENTES EM
QUALIDADE E RECONHECIMENTO
NACIONAL. AMPLIFICAÇÃO E
CABEAMENTO
COMPLETO
COMPATÍVEL COM O AS CAIXAS. GERENCIAMENTO
VIA
COMPUTADOR COM SOFTWARE
DEDICADO, COM COBERTURA E
PRESSÃO
SONORA
PRÉ
PROGRAMADOS E ASSISTIDO,
FUNÇÕES E RECONHECIMENTO
PARA
O
P.A
LINEARRAY
(ORIGINAL) NÃO PODENDO SER
ARTESANAL,
COM
RECONHECIMENTO NACIONAL. 02 TORRES DE DELAY COM PA
LINEARRAY COMPATÍVEL COM O
AMBIENTE; - 02 MIXER CONSOLE
DIGITAL PARA PA “02 SISTEMAS
DE BACKLINE”, YAMAHA PM5D
RH,
DIGIDESINGVENUE
OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE E
RECONHECIMENTO
COM
48
CANAIS E 02 MULTI-CABOS OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE,

1

14

DIÁRIA

R$
7.278,90

R$
101.904,60

38
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YCL936FSE99UWIJU3M7GZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Muniz Ferreira

Sexta-feira
18 de Março de 2022
41 - Ano X - Nº 1744

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

COM
RECONHECIMENTO
NACIONAL. 02 MIXER CONSOLE
DIGITAL PARA MONITOR “02
SISTEMAS
DE
BACKLINE”,
YAMAHA
PM5DRH,
DIGEDESIGNERVENUE
OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE E
RECONHECIMENTO
COM
48
CANAIS; - 10 EQUALIZADOR
GRÁFICO 31 BANDAS STEREO BSS,
KLARKTEKNIK OU EQUIVALENTE
EM QUALIDADE E FUNÇÃO. - 06
MULTI-EFEITO DIGITAL SPX 990,
SPX
1000,
LEXICON
OU
QUIVALENTE.
-02
ESTABILIZADOR COM FILTRO DE
LINHA
FURMAN
OU
EQUIVALENTE. - 18 MONITORES
DE CHÃO TIPO EAW SM 400 OU
EQUIVALENTE. AMPLIFICAÇÃO E
CABOS. - 02 SIDEFILL ATIVO 04
VIAS STEREO C/ CX. TIPO 02 KF
850 E 02 CX. TIPO SB 850 OU
EQUIVALENTE
POR
LADO.
AMPLIFICAÇÃO,
PROCESSAMENTO DIGITAL E
CABOS OU EQUIVALENTES. - 02
SISTEMASIDEDRUM
BASE
REFLEXO
TIPO
LA
COM
AMPLIFICAÇÃO E CABO OU
EQUIVALENTE
04
AMPLIFICADOR DE GUITARRA
VALVULADO COM CAIXA DE 04
FALANTES MARSHALL JCM 900,
TWIN FENDER OU EQUIVALENTE
- 02 AMPLIFICADOR DE BAIXO
800 WATTS C/ CX. 04 X 10´E 01 X
15´TIPO AMPEG, GK 800 OU
EQUIVALENTE BATERIA C/ 05
PEÇAS
E
TRÊS
ESTANTES
DEPRATO TAMA, PEAR, YAMAHA
OU EQUIVALENTE - MICROFONES
DINÂMICOS SHURE 58, 57, 52,
BETA
58,
BETA
57A,
SENNERHEISER 421, AKG ,AKG
D112, EV 408, OU EQUIVALENTES
COM
PEDESTAIS.
-10
MICROFONES CONDENSADORES
PARA ALTA SHURE 91, SHURE 98,
39
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AKG 414, AKG 419,SHURE SM 81,
AKG C1000 OU EQUIVALENTE
COM
PEDESTAIS.
-04
MICROFONES SEM FIO UHF BETA
58 A, BETA 87 A, ÁUDIO TÉCNICA
AT 3 A OU EQUIVALENTE COM
PEDESTAIS. -20 DIRECT BOX
WIHEWIND IMP2, KLARKTEKNIK
DN100 OU EQUIVALENTE SISTEMA
DE
COMUNICAÇÃO
ENTREP.A, MONITOR E CANHÕES
COM 6 FONES, 6 BOULD PACK E
01 BASE. - FIAÇÃO E CONEXÕES
DO
SISTEMADEVERÁ
SER
ACOMPANHADOS
DE
CABEAMENTO
COMPLETO
E
TÉCNICO(S) ESPECIALIZADO(S)
PARATODA OPERAÇÃO
SISTEMA
DE
P.A.MEDIO
PORTELINEARRAYSTEREO COM
16 CAIXAS DE PROJEÇÃO DE
MÉDIO E CURTO ALCANCE, V DOSC / NEXO / DAS / EAW /
MEYER / JBL / ADAMSOM /
NORTON / FZ ÁUDIO OU
EQUIVALENTES;SISTEMA PARA
SUBWOFFER COM 08 CX. V -DOSC
/ NEXO / DAS / EAW / MEYER /
JBL / ADAMSOM / NORTON / FZ
ÁUDIO OU EQUIVALENTES EM
QUALIDADE
E
RECONHECIMENTO;
AMPLIFICADOR E CABEAMENTO
COMPLETO COMPATÍVEL COM AS
CAIXAS; - GERENCIAMENTO VIA
COMPUTADOR COM SOFTWARE
DEDICADO, COM COBERTURA E
PRESSÃO
SONORA
PRÉ
PROGRAMADOS E ASSISTIDO; MIXER
CONSOLE
DIGITAL
YAMAHA M7CL, SOUNDCRAFT,
MIDAS, DIGIDESIGN SC 48 OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE E
RECONHECIMENTO
COM
48
CANAIS E MULTI -CABO OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE,
FUNÇÕES E RECONHECIMENTO
PARA O P.A.; - DRIVE RACK
DIGITAL COMPATÍVEL COM O

1

16

DIÁRIA

R$
5.561,50

R$
88.984,00
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SISTEMA P.A (PUBLICADDRESS); EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31
BANDAS STEREO KT DN 360, XTA,
BSS OU EQUIVALENTE EM
QUALIDADE
E
RECONHECIMENTO;
02
ESTABILIZADORES COM FILTRO
DE
LINHA
FURMAN
OU
EQUIVALENTE; - CD PLAYER; MD
PLAYER; - MIXER CONSOLE
DIGITAL YAMAHA M7CL, COM 48
CANAIS E MULTI -CABO OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE,
FUNÇÕES E RECONHECIMENTO
PARA O MONITOR; - 10
EQUALIZADORES GRÁFICOS 31
BANDAS
STEREO
BSS,
KLARKTEKNIK OU EQUIVALENTE
EM QUALIDADE E FUNÇÃO; - 04
MULTIEFEITO DIGITAL SPX 990,
SPX
1000,
LEXICON
OU
EQUIVALENTE;
02
ESTABILIZADORES COM FILTRO
DE
LINHA
FURMAN
OU
EQUIVALENTE; - 12 MONITORES
DE CHÃO TIPO EAW SM 400 OU
EQUIVALENTE. AMPLIFICAÇÃO E
CABOS;
- SIDEFILL ATIVO 04 VIAS STEREO
C/ CX TIPO 02 KF 850 E 02 CX.
TIPO SB 850 OU EQUIVALENTE
POR
LADO.
AMPLIFICAÇÃO,
PROCESSAMENTO DIGITAL E
CABOS OU EQUIVALENTES;
SISTEMA DESIDEDRUM BASE
REFLEXO
TIPO
LA
OU
EQUIVALENTE;
02
AMPLIFICADORES DE GUITARRA
VALVULADO COM CAIXA DE 04
FALANTES MARSHALL JCM 900
OU
EQUIVALENTE;
01
AMPLIFICADOR DE BAIXO 800
WATTS C/ CX. 04 X 10’ E 01 X 15’
TIPO AMPEG, GK 800 OU
EQUIVALENTE; - BATERIA COM
05 PEÇAS E TRÊS ESTANTES DE
PRATO TAMA, PEAR, YAMAHA OU
EQUIVALENTE;
12
PLATAFORMAS PANTOGRÁFICAS
41
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YCL936FSE99UWIJU3M7GZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Março de 2022
44 - Ano X - Nº 1744

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

20

DE 2 POR 1 METRO COM
RODINHAS; - 40 MICROFONES
DINÂMICOS SHURE 58, 57, 52,
BETA
58,
BETA
57
A,
SENNERHEISER 421, AKG, AKG
D112, EV 408, OU EQUIVALENTES;
04
MICROFONES
CONDENSADORES PARA ALTA
SHURE 91, SHURE 98, AKG 414,
AKG 419, SHURE SM 81, AKG
C1000 OU EQUIVALENTE; - 02
MICROFONES SEM FIO UHF BETA
58 A, BETA 87 A, ÁUDIO TÉCNICA
AT 3 A OU EQUIVALENTE; - 12
DIRECT BOX WIHEWIND IMP2M,
KLARK DN100 OU EQUIVALENTE;
- DUAS TORRES DE DELAY
COMPATÍVEIS
COM
O
PA.
COMUNICAÇÃO PA, MONITOR E
CANHÕES COM 4 FONES; DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE
CABEAMENTO
COMPLETO
E
TÉCNICO(S) ESPECIALIZADO(S)
PARA A SUA UTILIZAÇÃO
SISTEMA DE P.A.PEQUENO PORTE
LINEARRAYSTEREO
COM
16
CAIXAS DE PROJEÇÃO DE MÉDIO E
CURTO ALCANCE, V -DOSC / NEXO
/ DAS / EAW / MEYER / JBL /
ADAMSOM / NORTON / FZ ÁUDIO
OU
EQUIVALENTES;SISTEMA
PARA SUB -WOFFER COM 08 CX.
VDOSC / NEXO / DAS / EAW /
MEYER / JBL / ADAMSOM /
NORTON / FZ ÁUDIO OU
EQUIVALENTES EM QUALIDADE E
RECONHECIMENTO;
AMPLIFICADOR E CABEAMENTO
COMPLETO COMPATÍVEL COM AS
CAIXAS; - GERENCIAMENTO VIA
COMPUTADOR COM SOFTWARE
DEDICADO, COM COBERTURA E
PRESSÃO
SONORA
PRÉPROGRAMADOS E ASSISTIDO; MIXER
CONSOLE
DIGITAL
YAMAHA M7CL, SOUNDCRAFT,
MIDAS, DIGIDESIGN SC 48 OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE E
RECONHECIMENTO
COM
48

1

15

DIÁRIA

R$
3.623,17

R$
54.347,50
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CANAIS E MULTI-CABO OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE,
FUNÇÕES E RECONHECIMENTO
PARA O P.A.; - DRIVE RACK
DIGITAL COMPATÍVEL COM O
SISTEMA P.A (PUBLICADDRESS); EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31
BANDAS STEREO KT DN 360, XTA,
BSS OU EQUIVALENTE EM
QUALIDADE
E
RECONHECIMENTO;
02
ESTABILIZADORES COM FILTRO
DE
LINHA
FURMAN
OU
EQUIVALENTE; - CD PLAYER; MD
PLAYER; - MIXER CONSOLE
DIGITAL YAMAHA M7CL, COM 48
CANAIS E MULTI-CABO OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE,
FUNÇÕES E RECONHECIMENTO
PARA O MONITOR; - 10
EQUALIZADORES GRÁFICOS 31
BANDAS
STEREO
BSS,
KLARKTEKNIK OU EQUIVALENTE
EM QUALIDADE E FUNÇÃO; - 04
MULTIEFEITO DIGITAL SPX 990,
SPX
1000,
LEXICON
OU
EQUIVALENTE;
02
ESTABILIZADORES COM FILTRO
DE
LINHA
FURMAN
OU
EQUIVALENTE; - 12 MONITORES
DE CHÃO TIPO EAW SM 400 OU
EQUIVALENTE. AMPLIFICAÇÃO E
CABOS; - SIDEFILL ATIVO 04 VIAS
STEREO C/ CX TIPO 02 KF 850 E
02 CX. TIPO SB 850 OU
EQUIVALENTE
POR
LADO.
AMPLIFICAÇÃO,
PROCESSAMENTO DIGITAL E
CABOS OU EQUIVALENTES; SISTEMA DE SIDEDRUM BASE
REFLEXO
TIPO
LA
OU
EQUIVALENTE;
02
AMPLIFICADORES DE GUITARRA
VALVULADO COM CAIXA DE 04
FALANTES MARSHALL JCM 900
SONORIZAÇÃO PARA AUDITÓRIO
COM
06
(SEIS)
CAIXAS
AMPLIFICADAS COM SUPORTE,

1

20

DIÁRIA

R$
1.177,23

R$
23.544,67
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23

24

25

26

MESA DE SOM DE 12 CANAIS
PULPÍTO
DE ACRILÍCO
02
MICROFONES SEM FIO UHF 02
MICROFONES COM FIO 04
PEDESTAIS
DE
MICROFONE
TÉCNICO
A
DISPOSIÇÃO
MONTAGEM E DESMONTAGEM)
TENDAS 10X10EM ESTRUTURA
METALICA COM LONAS ANTIN
CHAMAS,CORTINAS NAS TRÊS
EXTREMIDES
TENDA 5X5 EM ESTRUTURA
METALICA COM COBERTURA EM
LONA ANTI CHAMAS COM
INSTALAÇÃO
TENDA 4X4 EM ESTRUTURA
METALICA COM COBERTURA EM
LONA ANTI CHAMAS COM
INSTALAÇÃO
TENDA 3X3 EM ESTRUTURA
METALICA COM COBERTURA EM
LONA ANTI CHAMAS COM
INSTALAÇÃO
JOGO DE MESA PLÁSTICA COM 01
MESA E 04 CADEIRAS

1

16

DIÁRIA

R$
1.548,60

R$
24.777,60

6

10

DIÁRIA

R$ 569,23

R$
34.154,00

6

10

DIÁRIA

R$ 392,97

R$
23.578,40

11

10

DIÁRIA

R$ 254,45

R$
27.989,13

UND

R$ 29,95

600

TOTAL

R$
17.968,00
R$
1.106.528,26

1.1. Os Serviços desta licitação elencados no item 1.1 “Do Objeto”, serão entregues no endereço
indicado na Ordem de Serviço.
1.2. O prazo de validade do contrato, será de 12 meses e durante este prazo, as propostas
selecionadas ficarão à disposição da Administração para que efetue as contratações nas
oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a conveniência dos órgãos e/ou
entidades contratantes, até o limite estabelecido.
1.3. O valor estimado do serviço consta da Planilha Orçamentária abaixo.
1.4. A empresa deverá arcar com todas as despesas com encargos trabalhistas, sociais e
previdenciários de sua equipe.
2. INFORMAÇÕES GERAIS
Os eventos serão realizados no município e distritos
O local destinado para realização do evento, localizado em toda área do entorno da Praça da Ponte,
deverá ser aberto ao público com entrada franca, não podendo haver a cobrança de ingressos.
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A licitante vencedora deverá arcar com todas as premiações a serem entregues aos peões
vencedores das montarias.
Os serviços de realização do Rodeio, deverão ser realizados conforme as etapas agendadas e
fornecer todos os equipamentos e serviços necessários às atividades a serem desenvolvidas que
constam deste “TERMO DE REFERENCIA”, emitido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que traz o detalhamento e especificações de tudo
o que deverá ser disponibilizado pela firma Contratada para realização do evento.
A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas, tais como: de transporte dos
equipamentos e de pessoal para a instalação e manutenção, sem ônus para a administração
municipal.
2.1. QUANTO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA O EVENTO
a) Instalar camarotes, decorados, fechamento e grades de proteção em tela, nas especificações
constantes neste Termo de Referência.
b) Implantar arena e bretes para rodeio e para provas com fechamento e querência com divisórias,
com capacidade para abrigar os animais, nas especificações constantes neste Termo de Referência;
c) Instalação de dos palcos para shows, de estrutura de alumínio com lonas anti-chamas, com
cobertura e proteção lateral, nas especificações constantes neste Termo de Referência;
d) Instalar camarins em octanorm, nas especificações constantes neste Termo de Referência;
e) Instalar telões de LED, para as provas de Rodeio e Shows e para a divulgação comercial dos
patrocinadores e institucional da Prefeitura Municipal, nas especificações constantes neste Termo
de Referência;
2.2. QUANTO A ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO:
a) Instalar sistema de som e iluminação adequado para o rodeio compatível com os de grande
porte, nas especificações constantes neste Termo de Referência;
b) Instalar sistema de som e iluminação adequado para os shows, compatíveis com as
exigências dos Rider técnicos de cada apresentação, nas especificações constantes neste Termo de
Referência;
2.3. QUANTO AS DEMAIS ESTRUTURAS
ESTACIONAMENTO E ENTRETENIMENTO

PARA

SEGURANÇA,

ALIMENTAÇÃO

a) Instalação e funcionamento de Praça de alimentação, conforme identificado no mapa do evento,
em anexo, com barracas nas especificações constantes neste Termo de Referência.
b) Instalar sistema de iluminação normal e emergencial para as portarias, praça de alimentação,
arquibancadas e camarotes.
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c) Instalar Geradores de Eletricidade, movido a diesel, para ser utilizados em caso de queda de
alimentação de energia do recinto, de forma a atender todas as dependências, nas especificações
constantes neste Termo de Referência;
d) Promover a sinalização do evento com placas indicativas para sanitários, praça de alimentação,
estacionamentos, camarotes, ambulância, espaço de deficientes físicos, saídas de emergência, etc.
e) Destinar espaço reservado para pessoas com deficiências com estrutura de acesso e
permanência adequada;
f) Instalar no mínimo sanitários químicos de padrão normal para o público em geral e para
deficientes físicos, além de tipo container, destinados a servirem os camarotes e arquibancadas,
para homens e mulheres, nas especificações constantes neste termo de referência, mantendo os
locais e instalações, inclusive adjacências, limpos durante toda realização do evento, com a
contratação de equipe para limpeza e manutenção permanente dos sanitários.
2.3. REALIZAR O RODEIO NA SEGUINTE FORMATAÇÃO MÍNIMA:
a) Realização do Rodeio, com no mínimo 22 (vinte e duas) montarias. Ficando estabelecido: que a
Premiação deverá ser compatível a oferecida em âmbito nacional.
b) Pagar as Premiações de todas as provas de Rodeio.
c) Contratar no mínimo touros, com certificado de sanidade e Padrão de qualidade nacional
reconhecida.
2.4. QUANTO A EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E COMPETIDORES
I. Para instalação das estruturas:
a) Contratação de equipe especializada para montagem e desmontagem das estruturas;
II. Para segurança do público em geral:
a) Disponibilizar pessoal especializado em segurança, apoio, organização, monitoramento e
orientação do público, "em número compatível com a média de público dos anos anteriores e
previsão estimativa também de público em conformidade com a estatística média do número de
pessoas que frequentam os shows do artista/cantor/dupla contratados para os respectivos dias de
apresentações".
III. Para operacionalizações gerais:
a) Pessoal suficiente para manter em alto padrão de qualidade, todos os serviços de som, luzes,
organização em geral e segurança durante todo o evento.
IV. Para o rodeio deverá, em número necessário e legal: Lote 03
a) Contratar um médico veterinário para atendimento aos animais; para permanecer no evento e
dar assistência sempre que necessário;
b) Contratar peões de reconhecida qualidade técnica no esporte Rodeio, oferecendo-lhes seguro em
caso de acidente com lesões e morte;
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c) Contratar equipe especializada em salva vidas, oferecendo-lhes seguro em caso de acidente com
lesões e morte;
d) Contratar equipe especializada para atividades da querência, oferecendo-lhes seguro em caso de
acidente com lesões e morte;
e) Contratar equipe especializada em atividades de porteiro, oferecendo-lhes seguro em caso de
acidente com lesões e morte;
f) Contratar Juízes profissionais especialistas em rodeio, sendo Montaria em touros.
g) Contratar laçador profissional;
h) Contratar madrinheiros;
i) Contratar comentarista de rodeio profissional;
j) Contratar locutores de Rodeio profissional;
k) Contratar fiscais de bretes profissionais;
2.5. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL:
a) Responder civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente,
provocar ou causar em decorrência da execução do evento, considerando que toda a estrutura,
inclusive de segurança, será às expensas da empresa contratada.
b) Assumir toda a responsabilidade por dano causado, de natureza civil, comercial, trabalhista,
previdenciária, indenizatória ou de ressarcimento, eventualmente imposto judicialmente à
Prefeitura Municipal por pratica relacionada com a execução do evento, reconhecendo ser a única
responsável e admitindo contra si a competente ação regressiva.
2.6. DAS DESPESAS REFERENTE AO EVENTO:
a) Assumir todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do evento, inclusive despesas
com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e
encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em decorrência do evento.
b) Arcar com as despesas de transporte, alimentação, alojamento dos profissionais do rodeio,
médico veterinário e todas as demais pessoas envolvidas no evento; Lote 03
c) Arcar com tributos e encargos sociais que recaiam sobre as prestações dos serviços;
2.7. DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA:
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a) Obter todos os alvarás, licenças e autorizações, dos órgãos competentes (Prefeitura Municipal,
Bombeiros, Segurança Pública e Judiciária, Defesa Agropecuária (LOTE 03) e demais necessário
para a realização do evento);
b) A realização de rodeios de animais obedecerá às normas gerais contidas na Lei Federal nº
10.519, de 17 de julho de 2012 e em especial, a suas expensas, prover: (LOTE 03)
I – infraestrutura completa para atendimento médico, com ambulância de plantão e equipe de
primeiros socorros, com presença obrigatória de clínico-geral;
II – médico veterinário habilitado, responsável pela garantia da boa condição física e sanitária dos
animais e pelo cumprimento das normas disciplinadoras, impedindo maus tratos e injúrias de
qualquer ordem; (LOTE 03)
III – transporte dos animais em veículos apropriados e instalação de infraestrutura que garanta a
integridade física deles durante sua chegada, acomodação e alimentação; (LOTE 03)
IV – arena das competições e bretes cercados com material resistente e com piso de areia ou outro
material acolchoador, próprio para o amortecimento do impacto de eventual queda do peão de
boiadeiro ou do animal montado. (LOTE 03)
A Contratada deverá garantir que os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem como as
características do arreamento, não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais e devem
obedecer às normas estabelecidas pela entidade representativa do rodeio, seguindo as regras
internacionalmente aceitas. (LOTE 03)
A Contratada deverá comunicar a realização das provas ao órgão estadual competente, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, comprovando estar apta a promover o rodeio segundo as
normas legais e indicando o médico veterinário responsável. (LOTE 03)
A Contratada fica obrigada a contratar seguro pessoal de vida e invalidez permanente ou
temporária, em favor dos profissionais do rodeio, que incluem os peões de boiadeiro, os
“madrinheiros”, os “salva-vidas”, os domadores, os porteiros, os juízes e os locutores. (LOTE 03)
No caso de infração do disposto nesta Cláusula, sem prejuízo da pena de multa de até R$ 5.320,00
(cinco mil, trezentos e vinte reais) e de outras penalidades previstas em legislações específicas, sem
prejuízo da sanções fixadas pelo órgão estadual competente, tais como advertência por escrito,
suspensão temporária do rodeio; e suspensão definitiva do rodeio. (LOTE 03)
A Contratada deverá providenciar a autorização do Corpo de Bombeiros e demais entidades
competentes para realizar Show Pirotécnico, devendo especificar o tipo e a quantidade de fogos de
artifício a ser utilizado em cada apresentação, levando em conta as características e a segurança do
local, de forma a garantir que o uso não implique em risco de incêndio ou perigo de danos pessoais
ou materiais ao público presente ou estimado, conforme fixa o Decreto Estadual nº 12.163, de
07/06/2010 e o Decreto Estadual nº 12833 de 10/07/2013. O Show Pirotécnico deverá ser
realizado, preferencialmente, com uso de balsas marítimas. (LOTE 03)
c) A Contratada deverá para execução dos shows pirotécnicos, onde realizará queima de fogos da
classe D, obter a necessária autorização da autoridade policial civil competente, com hora e local
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previamente designados, conforme estabelece o art. 24 do Decreto Estadual nº 12.163, de
07/06/2010. (LOTE 03)
d) Compete à Polícia Civil da Bahia, através da Coordenação de Produtos Controlados - CPC e da
Coordenações de Polícia do Interior – CORPIN, a fiscalização, a autorização e a aplicação de
penalidades para os fins indicados no Decreto Estadual nº 12.163, de 07/06/2010.
e) Apresentar à fiscalização da Prefeitura Municipal, sempre que solicitado, todos os alvarás,
licenças e autorizações durante o evento, bem como os comprovantes de pagamentos, inclusive de
direitos autorais.
f) Devolver o imóvel os equipamentos públicos disponibilizados no recinto nas perfeitas condições
recebidas, responsabilizando-se por danos causados e respectivas indenizações e ressarcimentos.
g) Disponibilizar GRATUITAMENTE espaço no evento, com Tenda, mesa e cadeiras para o
desempenho dos trabalhos do Conselho Tutelar.
h) Proibir expressamente, no recinto do evento, a venda de bebidas alcoólicas para menores
de 18 (dezoito) anos, fazendo afixar nas barracas da Praça de Alimentações cartazes visíveis
desta proibição.
i) Utilizar somente estruturas em perfeito estado de conservação, manutenção e funcionamento;
j) Contratação de profissionais habilitados a atestarem a segurança e solidez das estruturas e para
acompanharem a montagem e instalação das mesmas, com o recolhimento das devidas ART’s e
demais taxas exigíveis.
k) Todas as obrigações assumidas neste documento fluem a partir do início dos trabalhos de
montagem das estruturas e perduram até a efetiva devolução do imóvel e equipamentos públicos
ao município comprometendo-se, ainda, a deixar toda a parte estrutural do evento pronta
com 03 (três) dias de antecedência em relação à data inicial do evento;
l) Fica sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal pagar pelo consumo de energia elétrica e
água, utilizados nas atividades do evento, bem como a responsabilidade da ligação de entrada de
energia principal até aos transformadores.
m) Caberá a Prefeitura Municipal, efetuar a coleta de lixo do local do evento, devendo os mesmos
estarem acondicionados em tambores. A remoção dos mesmos, será feita nos 05 (cinco) dias do
evento;
2.8. QUANTO AO HORÁRIO DA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
a) O Cronograma da Festa será fixado entre a Contratada e a Contratante.
3. JUSTIFICATIVAS
3.1. Da Necessidade da Contratação
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Justifica-se em face da necessidade de realizações dos eventos campanhas de educação e prevenção
em saúde, eventos culturais, recreações, palestra, seminários, fóruns, audiências públicas, eventos
esportivos, culturais e sociais que o Município desenvolve ao longo do ano em seu calendário de
eventos e na divulgação de ações planejadas e já desenvolvidas.
A referida contratação não trará quaisquer transtornos à administração do Município, muito pelo
contrário, as contas públicas municipais estão todas em dia e a comunidade, por sua vez merece
comemorar os festejos, no espaço de shows que foi especialmente escolhido para festa.
3.2. Justificativa de que o objeto da contratação se enquadra como serviço comuns
O objeto licitado é um serviço comum.
O entendimento acerca da possibilidade de utilização do pregão para contratação de serviços de
engenharia já foi, inclusive, proferido pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 817/2005Primeira Câmara, conforme se depreende de trecho do voto do Ministro Relator:
“(...) a Lei n. 10.520, de 2002, não exclui previamente a utilização do pregão para a
contratação de obra e serviço de engenharia. O que exclui essas contratações é o art. 5o
do Decreto 3.555, de 2000. Todavia, o item 20 do Anexo II desse mesmo Decreto autoriza a
utilização do Pregão para a contratação de serviços de manutenção de imóveis, que pode
ser considerado serviço de engenharia.
(...) somente à lei compete inovar o ordenamento jurídico, criando e extinguindo direitos e
obrigações para as pessoas, como pressuposto do princípio da legalidade. Assim, o
Decreto, por si só, não reúne força para criar proibição que não esteja prevista em lei, com
o propósito de regrar-lhe a execução e a concretização.”
O Acórdão 2272/2006 – Plenário também corrobora a possibilidade de utilização de pregão para
serviços de engenharia, desde que sejam caracterizados como comuns:
“(...) as normas regulamentares que proíbem a contratação de serviços de engenharia
pelo Pregão carecem de fundamento de validade, visto que não possuem embasamento na
Lei n. 10.520/2002. O único condicionamento que a Lei do Pregão estabelece é a
configuração do objeto da licitação como bem ou serviço comum.
(...) a execução de serviços de assistência técnica, operação e manutenção, em caráter
preventivo e corretivo, com fornecimento de peças, materiais e componentes, de aparelhos
de ar condicionado de janela, aparelhos tipo split system e centrais de ar condicionado
tipo self contained, pode ser considerado serviço comum, atendidos os requisitos
essenciais de padronização e disponibilidade, a qualquer tempo, em um mercado próprio.”
(grifos nosso).
No caso, os serviços licitados exigem contratações frequentes, são remunerados por unidades de
medidas, servem ao atendimento de mais de um órgão ou programas de governo. Quanto aos
serviços objeto do certame, em que pese toda a programação da administração, não é possível
definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração Municipal.
3.4. Justificativa para facultatividade da realização de vistoria
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A visita ao local de execução dos serviços é compreendida como um direito subjetivo da empresa
licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma
faculdade dada pela Administração aos participantes do certame. [Acórdão TCU AC-0234-05/15Plenário].
3.5. Justificativa da necessidade de subcontratação
Haverá a possibilidade da subcontratação parcial do objeto, mediante solicitação e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração, Fianças e Planejamentos.
A subcontratação justifica-se pela ampliação da competitividade do certame, uma vez que
pouquíssimas empresas teriam condições de realizar todo o objeto da licitação sem a necessidade
de subcontratar.
3.6. Da Previsão dos Índices Contábeis em Patamares Usuais que Demonstrem a Saúde
Financeira da Empresa
A SÚMULA Nº 289 do Tribunal de Contas da União fixa que “a exigência de índices contábeis
de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação,
conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo
vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade”.
No presente caso a boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um) e Endividamento
Geral (IEG) menor ou igual 0,6 resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores
extraídos de seu balanço patrimonial:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

IEG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

Justifica-se pela relevância do interesse público e o montante de recursos envolvidos a inclusão da
necessidade de apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis que comprovem a
boa situação financeira da empresa, demonstrados a partir do cálculo dos Índices de Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) que deverá ter valor mínimo superior a 1,00 (um).
A doutrina contábil especializada indica que os Índices Contábeis de – Liquidez Corrente e
Liquidez Geral, apontam para seguinte conclusão acerca da situação econômica da empresa:
a) menor que 1,00: Deficitária; b) entre 1,00 a 1,35: Equilibrada; e, c) maior que 1,35: Satisfatória.
51
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YCL936FSE99UWIJU3M7GZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Março de 2022
54 - Ano X - Nº 1744

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, tendo-se exigido índice SUPERIOR a
um, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos
índices revelará uma situação deficitária da empresa, colocando em risco a execução do contrato.
No Acórdão 628/2014 – Plenário o TCU decidiu que é razoável e legal, como requisito de
habilitação econômico-financeira para contratação de serviços de mão de obra terceirizada, a
exigência de índice de endividamento total menor ou igual a 0,6, desde que devidamente justificada
no processo.
Assim, a exigência do Edital quanto aos índices - Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal,
uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo que Município deve
cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato.
Somente poderão participar desta licitação as empresas que apresentarem Índice de Liquidez
Corrente (ILC) e Liquidez Geral (ILG), superior, a 1,00 (um) e Índice de Endividamento Geral (IEG)
igual ou inferior a 0,60 (zero vírgula sessenta).
Índice de Endividamento Geral – IG estabelecido no subitem III, encontra-se em conformidade com
o §5º do Art.31 da Lei 8.666/93 bem como com o Acórdão TCU nº 628/2014. Relativamente à
qualificação econômico-financeira, tem-se que a inclusão do Endividamento Geral possui o
propósito de aprimorar a qualificação a ser exigida dos licitantes, em face de problemas detectados
na execução de contratos de prestação de serviços cujas falhas têm levado à rescisão desses
contratos.
A Administração Pública vem tendo recorrentes problemas com as empresas contratadas, visto que
sequer conseguem honrar com os compromissos financeiros, já no primeiro ano da vigência
contratual.
Verificou-se que o simples cálculo de índices contábeis pelos métodos dos quocientes, por si só, não
tem demonstrado suficientemente a capacidade econômico-financeira das empresas de honrarem
os compromissos assumidos.
A Administração, apesar das cautelas adotadas pelos gestores, vê-se diante de contínuas
interrupções decorrentes do cumprimento irregular dos contratos de prestação de serviços, os
quais decorrem, em sua maioria do não adimplemento das obrigações financeiras por parte das
empresas contratadas.
Assim, com o propósito de salvaguardar a Administração de futuras complicações, impõe-se a
necessidade de aprofundar as exigências quanto à Qualificação econômico financeira.
Com relação à exigência de índice de endividamento geral inferior a 0,6, oportuno registrar que o
mencionado índice determina a proporção de ativos totais fornecida pelos credores da empresa,
calculado com base no valor do passivo exigível dividido pelo ativo total. Quanto maior o índice,
tanto maior o risco de insolvência da empresa. Nesse sentido, o que se visa é resguardar a
Administração, procurando afastar empresas incapazes de executar o objeto contratado.
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Não se vislumbra como risco colateral para a Administração, como resultado de tal exigência,
maiores dispêndios, ou sobrepreços, e maiores custos, com consequentes maiores dispêndios, já
que os valores estimados, por item, estão definidos no Termos de Referência
A restrição não é indevida e atende ao interesse público, resguardando a Administração dos
prejuízos que poderão advir do inadimplemento de tais obrigações.
3.7. Exigência Técnica Fundamental Para Execução Dos Serviços
No presente caso, para segurança no cumprimento da parte mais relevante técnica e
financeiramente dos serviços deve a interessada deve demonstrar a sua Qualificação Técnica,
mediante demonstração de Capacidade Técnica Operacional e Profissional, adiante especificadas:
Documentos relativos à Qualificação Técnica:
b) Prova de inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica), junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e
Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou
domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de
validade;
3.8. Capacidade Técnica Operacional
3.8.1 Atestado (s) de comprovação de capacidade técnica operacional e desempenho anterior,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado em favor da
Licitante, que comprove que o licitante possua em seu favor serviço já executado na
condição de Contratado e que tenha prestado eficientemente tais serviços, que devem
ser compatíveis em características, condições e prazos com os serviços objetos da
presente licitação.
3.8.2 Poderá ser solicitado em sede de diligência os documentos fiscais comprobatórios da
execução dos serviços semelhantes.
3.8.3
Não há previsão legal, para fins de qualificação técnica, da apresentação de notas fiscais
para comprovação dos atestados de capacidade técnica. Contudo, é faculdade da comissão de
licitação ou do pregoeiro realizar diligências para verificar a fidedignidade dos documentos
apresentados pela licitante. Acórdão 1385/2016-Plenário | Relator: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
3.8.4
O atestado (s) a que se refere o subitem anterior deverá atender aos seguintes critérios
mínimos:
e. Conter a identificação do signatário, inclusive o cargo a que ocupa;
f. Deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica atestante;
g. Deve indicar o nome do evento, o serviço prestado pela empresa com as devidas especificações e
detalhamentos para fins de aferição da compatibilidade do objeto ora licitado, bem como o período
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em que ocorreu a contratação e a prestação dos serviços, além de constar todos os dados
necessários (Endereço, e-mail e Telefone) do atestante para eventual consulta e diligência deste
órgão licitante.
h. O Atestado de Capacidade Técnica Operacional não necessita de Registro no CREA/CAU, em
razão das decisões do TCU2.
3.8.4.1 Para fins de compatibilidade com as características, quantidades, condições e prazos com
o objeto deste certame, o (s) Atestado(s) apresentados e exigidos no subitem acima, devem se
referir, expressamente, a execução de contrato, contendo as seguintes parcelas de maior relevância:
2.

A realização de no mínimo um evento com características semelhantes.

3.8.4.1.1
técnica.

Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações para comprovar a capacidade

3.8.4.1.2
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a serviços
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária especificada no
contrato social devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de
Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil - RFB.
3.8.5

Capacidade Técnica Profissional

b) Prova de inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica), junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e
Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou
domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de
validade; (LOTE 04)
3.8.5.1 Comprovação de que a proponente possui em seu quadro funcional permanente, na data
prevista para a entrega dos envelopes, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes às do objeto deste edital ou de
complexidade superior. (LOTE 04)
3.8.5.1.1 No caso do profissional engenheiro civil ou arquiteto, será considerado compatível com o
objeto licitado neste edital, a montagem de palco/camarote com características semelhantes às
licitadas, em arquibancadas, tendas e fechamento em lambril.

2

“É irregular exigir que a comprovação de aptidão técnica da empresa para executar o objeto da licitação (capacidade técnico-operacional) esteja registrada no
Crea. Acórdão 655/2016-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN” Na aferição da capacidade técnica das pessoas jurídicas, é irregular a rejeição de atestados
de capacidade técnico-operacional que não possuam registro no conselho profissional. A exigência de atestados registrados nas entidades profissionais
competentes deve ser limitada à capacitação técnico-profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes. Acórdão 7260/2016Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES
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3.8.5.1.2 No caso do profissional Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica ou Eletrônica,
será considerado compatível com o objeto licitado neste edital, a instalação de equipamentos de
sonorização e iluminação e geradores de energia elétrica. (LOTE 04)
3.8.5.1.3 Comprovação de que a proponente possui em seu quadro Pessoal funcional permanente
e/ou contratado, na data prevista para entrega dos envelopes, profissional, o qual deverá ser
indicado para execução dos serviços pertinentes ao objeto licitado, devendo ter experiência na
Coordenação/ produção de eventos, comprovado por meio de atestado (s) emitidos por pessoa
jurídica de direito público ou direito privado.
3.8.5.1.4 Comprovação de possuir no quadro funcional na data de apresentação da proposta, no
mínimo 01 (um) médico veterinário (responsável pelo cumprimento da Lei nº 10.519/02) com
registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMC), com a devida comprovação de
vínculo com a proponente, através de contrato social, carteira de trabalho assinada pela
empresa licitante ou contrato de prestação de serviços; (LOTE 03)
3.8.5.1.5 Comprovação de possuir no quadro funcional na data de apresentação da proposta, no
mínimo 01 (um) Juiz Profissional de Rodeio com experiência Nacional, com a devida comprovação
de aptidão/ experiência por meio de apresentação de certificado e comprovação de vínculo com a
proponente, através de contrato social, carteira de trabalho assinada pela empresa licitante ou
contrato de prestação de serviços; (LOTE 03)
3.8.5.1.6 Comprovação de possuir no quadro funcional na data de apresentação da proposta, no
mínimo 01 (um) fiscal de bretes de rodeio com a devida comprovação de aptidão/experiência por
meio de certificado emitidos por pessoa jurídica de direito público ou direito privado e
comprovação de vínculo com a proponente, através de contrato social, carteira de trabalho
assinada pela empresa licitante ou contrato de prestação de serviços; (LOTE 03)
3.8.5.1.7 Comprovação de possuir no quadro funcional na data de apresentação da proposta, no
mínimo 01 (um) locutor especializado em rodeio com a devida comprovação de
aptidão/experiência por meio de atestado (s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou
direito privado e comprovação de vínculo com a proponente, através de contrato social, carteira
de trabalho assinada pela empresa licitante ou contrato de prestação de serviços; (LOTE 03)
3.8.5.2
A comprovação de que os profissionais descritos nos subitens acima fazem parte do
quadro permanente da licitante será feita através de cópia autenticada da “Carteira de Trabalho e
Previdência Social - CTPS”, onde se identifique os campos de admissão e rescisão, quando
se tratar de empregado, ou através de cópia autenticada do contrato social atualizado, ou do último
aditivo do contrato, devidamente registrados na Junta Comercial, quando se tratar de sócio da
empresa, onde conste esta informação. (LOTE 03)
3.8.5.2.1 Serão aceitos para fins da comprovação prevista no inciso supra, também profissionais
com contratos de regime de prestação de serviços de acordo com as normas do órgão competente.
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3.8.5.2.2 No caso de Sócio, a comprovação de dará mediante previsão do mesmo no instrumento
constitutivo ou alterações pertinentes da Licitante.
3.8.6
Declaração de existência e disponibilidade dos equipamentos e pessoal técnico qualificado,
considerados essenciais para o cumprimento da execução integral dos serviços de montagem e
desmontagem das estruturas objeto deste Pregão, preferencialmente conforme Modelo sugerido
pelo Edital.
3.8.7
Para confirmação da qualificação técnica, será realizada diligência para comprovação dos
dados fiscais do Atestado.
3.8.8
Declaração de que a Licitante providenciará todos os Projetos Técnicos necessários para
obter a autorização do Corpo de Bombeiros e do Conselho Regional de Engenharia para a
aprovação da área indicada pela Prefeitura para realização da Festa Pública. Esta declaração deverá
ser elaborada pelo Licitante. (LOTE 03)
3.8.9
Declaração de que providenciará inscrição junto ao Órgão de Defesa de Agropecuária,
comprometendo-se a apresentar cópia autenticada da mesma, caso sagre-se vencedora desta
licitação, no ato da assinatura do contrato, sob pena das aplicações das sanções cabíveis. Esta
declaração deverá ser elaborada pelo Licitante. (LOTE 03)
3.8.10 Declaração de que até a data designada para a assinatura do contrato apresentará a
comprovação da vacinação dos touros que irão participar do Rodeio. (LOTE 03)
3.8.11. O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
3.8.12. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências deste Edital;
3.8.13.que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;
3.8.14.que a proposta foi elaborada de forma independente;
3.8.15.o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos
termos da Lei Complementar nº 123/06.
3.8.16.A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista
neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
3.8.17.Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
3.8.18.Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração
fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
3.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
3.9.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre
ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
3.9.2.Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
3.9.3.Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
3.9.4.Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por
servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de
Administração, finanças e Planejamento, designado para a Comissão Permanente de Licitações,
Pregoeira ou Membro da Equipe de Apoio.
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3.10.Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
15.6.
.
3.11 Documentação complementar:
3.11.1 O licitante deverá declarar que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei nº 9.854/99, preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital.
3.11.2 Atestado de Vistoria, emitidos pela Prefeitura através da Secretaria de Administração,
através de servidor designado, até 24 (vinte e quatro) horas antes da Sessão de Abertura das
Propostas ou Declaração equivalente, emitido conforme modelo sugerido por este Edital.
3.12 A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista
neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
3.13

Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

3.14 Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração
fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
3.15 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
a. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
b. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
d. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por
servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira - BA, designado para a Comissão
Permanente de Licitações, Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio.
3.16 Caso a licitante opte pela conferência dos documentos por servidor da Administração,
deverá apresentar os documentos originais e cópias reprográficas legíveis à Coordenadoria de
Licitações e Contratos até as 13:00 horas do dia anterior à entrega dos envelopes, mediante
agendamento pelo telefone 75-3663-2113.
3.16.1

Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.

A documentação relativa à qualificação técnica limita-se a registro ou inscrição na entidade
profissional competente, a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, a prova de
atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso e a comprovação de
recebimento dos documentos concernentes à licitação, e, quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação.
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Em razão de se tratar de licitação ter parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação parcela que consiste em serviço de engenharia deve ser solicitado dos
participantes que a capacidade técnica seja demonstrada por meio de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, e por meio de certidões de acervo técnico (CAT).
O Tribunal de Contas da União define Capacitação Técnico Profissional:
Capacidade técnico-profissional
Capacitação técnico-profissional trata de comprovação fornecida pelo licitante de
que possui, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços de
características semelhantes às do objeto licitado.
Para demonstração de capacitação técnico-profissional em licitações de obras e
serviços de engenharia, será sempre admitida a apresentação de atestado ou
certidão de acervo técnico (CAT). Resolução do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, nº 317, de 31 de outubro de 1986, disciplina o tema relativo a
acervo técnico dos profissionais de engenharia, nos seguintes termos:
• acervo técnico do profissional – toda experiência por ele adquirida ao longo da vida
profissional, compatível com as atribuições, desde que anotada a respectiva
responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;
• acervo técnico de uma pessoa jurídica – representado pelos acervos dos profissionais
do quadro técnico e dos consultores técnicos devidamente contratados, e variará em
função de alteração do acervo do quadro de profissionais;
• Certidão de Acervo Técnico (CAT) – poderá ser total, sobre todo o acervo técnico do
profissional, ou parcial, desde que requerida pelo interessado.
Profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação de capacitação
técnico-profissional devem participar da execução da obra ou da prestação dos
serviços objeto da licitação. Esses profissionais podem ser substituídos apenas por
outros de experiência equivalente ou superior, e quando houver autorização prévia da
Administração contratante.
(Licitações e Contratos – Orientações e jurisprudência do TCU, 4ª Ed. Brasília, 2010,p 383384. Disponível em www.tcu.gov.br)
Este tema é amplamente discutido pela doutrina e possui basicamente dois polos, quais sejam
a segurança da Administração Pública em contratar com empresas reconhecidamente capacitadas
tecnicamente em contraposição à restrição da competitividade entre empresas.
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É pacifica a importância de se apurar a capacidade da empresa para executar serviços
licitados e submeter a participação à comprovação objetiva de atuação satisfatória anteriormente.
Essa comprovação deve ser feita por via da aferição da capacitação operacional e profissional do
interessado.
Acerca da Qualificação Técnica dos Licitantes a Lei nº. 8.666/93 previu:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigências a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou
prazos máximos.
[..]
§ 2º. As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no
parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.
§ 3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados
de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior.
As exigências previstas nos itens e subitens acima transcritos, deste tópico decorrem decorre
da previsão do Art. 30, inciso I e II da Lei nº 8.66/93, bem como da Lei Federal nº 6.839 /80 e Lei
Federal nº 5.194, de 24/12/1966, inseridos no Sistema CONFEA, bem como do Decreto Federal n°
23.569/33, da Resolução CONFEA nº. 218, de 29/06/1973 e da Resolução CONFEA nº 473/1986,
bem como das Normas Regulamentadoras nº 09, 18 e 35 do MTE e Resolução CONFEA nº. 218, de
29/06/1973.
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O Art. 1º da Lei Federal nº 6.839 /80 prevê que “o registro de empresas e a anotação dos
profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades
competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou
em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros”.
A Contratada deverá realizar montagem e desmontagem de estruturas, bem como a execução
de serviços afetos à área de engenharia, sem a possibilidade de subcontratar.
A Lei Federal nº 5.194, de 24/12/1966 prevê no Art. 15 que “São nulos de pleno direito os
contratos referentes a qualquer ramo da engenharia, arquitetura ou da agronomia, inclusive a
elaboração de projeto, direção ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou
particular com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a atividade nos termos
desta lei”.
Além disso, as Normas Regulamentadoras nº 09, 18 e 35 do MTE e Resolução CONFEA nº.
218, de 29/06/1973 exigem a responsabilidade técnica de profissional da área de engenharia
quanto aos serviços de montagem, desmontagem e operação da infraestrutura dos eventos, em
especial dos itens palcos, tendas, camarins, estandes e arquibancadas, sistemas de sonorização e
iluminação, grupos geradores de energia elétrica, equipamentos de vídeo projeção e imagens.
Tornou-se muito difícil a Administração estabelecer regras adequadas para avaliar a
capacitação técnica dos interessados, o que pode representar ampliação do universo de
participantes às custas da ampliação do risco de contratos mal executados e de sérios prejuízos aos
interesses colocados sob a tutela do Estado.
Marçal Justen Filho3 ensina:
“A qualificação técnica operacional consiste em qualidade pertinente às empresas que
participam da licitação. Envolve a comprovação de que a empresa, como unidade jurídica
e econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto
para a contratação almejada pela Administração Pública.
Por outro lado, utiliza-se a expressão “qualificação técnica profissional” para indicar a
existência, nos quadros (permanentes) de uma empresa, de profissionais em cujo acervo
técnico constasse a responsabilidade pela execução de obras similar àquela pretendida
pela Administração”
Não basta para a Administração dispor de informações de que uma certa empresa executou
uma obra ou serviço semelhante, no passado, se não existirem indicações de que esse licitante
dispõe, em seus quadros permanentes, de um profissional experiente. Por outro lado, é insuficiente
sem que ela própria tivesse no passado enfrentado o desafio de executar obras ou serviços
similares.
O Tribunal de Contas da União estabeleceu parâmetro acerca de quantitativos para avaliação
técnico-operacional:
“Estabeleça, por ocasião da avaliação da qualificação técnico-operacional das empresas
licitantes, percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos itens de maior
relevância da obras ou serviço, salvo em casos excepcionais, cujas justificativas deverão
3

FILHO, Marçal Justen. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 693.
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estar tecnicamente explicitadas no processo administrativo anterior ao lançamento do
respectivo edital, ou no próprio edital e seus anexos, em observância ao inciso XX I do
art.37 da Constituição Federal. Inciso I do § 10 do art. 30 e inciso II do art.30 da Lei no
8.666/1993. As exigências quanto a qualificação técnico-profissional e técnicooperacional devem limitar-se as parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação e, no caso destas, restringirem-se a aspectos de qualificação técnica e
econômica que sejam indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações do futuro
contrato”. (Acórdão 1636/2007 Plenário)
Não é demais destacar que as “parcelas de maior relevância e valor significativo” bem como
os valores mínimos exigidos para comprovação de experiência anterior quanto à capacitação
técnico-operacional, desde que essenciais a identificação do objeto licitado, devem estar
informados no corpo do Edital, como o serão no presente caso.
Assim, registra-se apontamento do TCU por meio do Acórdão 523/2006 – Plenário que diz
que “É ilegal a utilização de critérios de avaliação dos atestados técnicos não previstos no edital, por
representar ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”
Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, por intermédio da Decisão n. 247/2003,
determinou que ”9.3.2 – defina com clareza a objetividade nos editais o que seja considerado, do
ponto de vista da qualificação técnica, compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, abstendo-se de meramente repetir o texto do inciso II do artigo 30 da Lei nº
8.666/1993.”
No mesmo sentido, o relatório do Min. Valmir Campelo proferido no Acórdão 421/2007 –
Plenário, esclareceu:
“Portanto, parece não haver dúvida de que é possível o estabelecimento de quantitativos
mínimos para se aferir a capacitação técnico-operacional da licitante, sendo
determinante na definição da grandeza adequada o atendimento do interesse público, o
que, conforme já dito, pressupõe avaliação que não possui garantia de objetividade plena,
como só acontecer com os atos exercidos com certo grau de discricionariedade.”
O entendimento foi consolidado pelo E. TCU por meio da Súmula 263, in verbis:
Súmula 263
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto
a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência
guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.
O Superior Tribunal de Justiça também já enfrentou a questão e decidiu que:
“ADMINISTRATIVO,
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO,
ATESTADO
TÉCNICO,
COMPROVAÇÃO, AUTORIA. EMPRESA LEGALIDADE. Quando em procedimento licitatório,
exige-se comprovação, em nome da empresa, não está sendo violado o art. 30, § 1º, II,
caput, da lei 8.666/93. É de vital importância, no trato da coisa pública, a
permanente perseguição ao binômio qualidade eficiência, objetivando, não só
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garantir a segurança jurídica do contrato, mas também a consideração de certos
fatores que integram a finalidade das licitações máxime em se tratando daquelas
de grande complexidade e de vulto financeiro tamanho que imponha ao
administrador a elaboração de dispositivos, sempre em atenção a pedra de toque
do ato administrativo – a lei - , mas com dispositivos que busquem resguardar a
administração de aventureiros ou de licitantes de competência estrutural,
administrativa e organizacional duvidosa.” (STJ. 1º Turma REsp. 144750/SP, Relator
Min. Francisco Falcão. De 25/09/2000)
Conclui-se, portanto, que a exigência acima prevista, atende plenamente aos requisitos legais
e ao entendimento do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça, já expostos.
Para fins de verificação da qualificação técnica, a Administração poderá exigir dos licitantes a
apresentação de atestados de desempenho anterior que demonstrem sua capacidade técnica.
Visando preservar a competitividade do certame, todavia, tal exigência somente será válida
relativamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, nos termos do art. 30,
inc. I, § 1º da Lei nº 8.666/93.
A empresa escolhida deverá possuir excelência na execução de serviços de modo a garantir a
manutenção do patrimônio imaterial do Município.
Exigir que a empresa selecionada comprove experiência de já ter executado contrato para um
público mínimo de 7 mil pessoas que tenha por objeto a organização, planejamento e coordenação de
shows, festivais e/ou comemorações culturais, com fornecimento em um único evento de palco
coberto, camarins, tendas, banheiros químicos, sonorização e iluminação, painéis de LED,
acompanhado da devida anotação de responsabilidade técnica – ART, registrados no CREA/CAU é
medida lícita e razoável, conectada com a obrigação de reduzir os riscos de erros na execução dos
serviços necessários a eficiência da Administração na realização de uma festa pública com dimensão
programada com a segurança do público envolvido. Nessa senda, somente uma empresa com
experiência na execução de serviços como os licitado é capaz de permitir a realização do evento com
menos risco.
O fundamento legal de tal exigência é o art. 30, II, e § 6°, da Lei n° 8.666/93: assegurar que a
empresa disponha das condições operacionais mínimas reputadas necessárias para a adequada
execução dos serviços, tais como determinadas máquinas, equipamentos, profissionais com certa
qualificação técnica, estrutura mínima (departamento de administração de recursos humanos,
almoxarifado, compras, contabilidade, etc.), dentre outros.
No mais, as exigências devem considerar a magnitude do serviço a ser contratado e o rol de
atividades administrativas que ele implica à contratada. Todavia, o órgão deve ter cautela na fixação
dessas exigências mínimas e avaliar sua real necessidade para a boa execução contratual. Do
contrário, podem ser entendidas como restrição indevida à competitividade.
Por outro lado, nos termos do art. 30, § 6°, da Lei n° 8.666/93, são vedadas as exigências de
prévia propriedade ou localização – daí o cabimento de demandar apenas o compromisso de
disponibilização futura.
Deverão ser apresentadas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes às
estruturas provisórias (palcos, arquibancadas, tendas, camarotes, estruturas suspensas e outros),
62
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YCL936FSE99UWIJU3M7GZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Muniz Ferreira

Sexta-feira
18 de Março de 2022
65 - Ano X - Nº 1744

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

instalações elétricas (iluminação, sonorização, grupo motogerador e outros), equipamentos,
instalações e outros.
4. LOCAL E PERÍODO DE EXECUÇÃO
4.1. Os serviços serão prestados no Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, na Zona Urbana,
sede do município e no endereço indicado na Ordem de Serviço emitida pelas Unidades
Solicitantes.
4.2. As ordens de serviço serão emitidas com antecedência mínima de 08 (oito) dias.
4.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.
5. RECURSOS FINANCEIROS
A dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.
6. PAGAMENTO
6.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.
6.1.1. Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 serão efetuados em até 15 (quinze) dias úteis, contados da
apresentação da fatura.
6.2.1. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado e aprovado pela Prefeitura
Municipal, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados.
t
6.2. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura
de serviços para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem
bancária creditada em conta corrente.
7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Além das obrigações específicas acima relacionadas, quanto à estrutura do evento:
7.1. DA CONTRATADA
7.1.1. A CONTRATADA obriga-se a:
a) executar os serviços objeto deste Termo de Referência, acordo com as especificações e/ou
norma exigida, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
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b) manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste Termo;
c) arcar com todas as despesas decorrentes da alimentação, assistência médica e de pronto socorro
de seus empregados;
d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos
equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços;
e) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho,
identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na Contratante, bem como atentar para as
regras de cortesia no local onde serão executados os serviços;
f) garantir que a execução dos serviços se dê sob responsabilidade de um engenheiro e um técnico
de segurança do trabalho, de modo a garantir a atenção e cumprimento das Normas
Regulamentadoras nº 09, 18 e 35, sem prejuízo de outras determinadas pelos órgãos de
fiscalização.
g) zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela Contratante, atendendo prontamente as
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
h) comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
serviços, provocada por empregados da Contratada;
i) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes,
necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os
pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;
j) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou
a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
k) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus
serviços.
7.2. DA CONTRATANTE
7.2.1. O Contratante obriga-se a:
a) designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
b) efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
c) eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com
vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária
autonomia administrativa;
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d) prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação
dos serviços.
8.

DA VISTORIA

8.1.
Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 13 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente na forma prevista em Edital.
8.2.
O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
8.3.
Para a vistoria, o licitante, através do seu responsável técnico ou o seu representante,
deverá estar devidamente identificado.
9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução dos serviços a serem contratados deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor
de Contratos a ser indicado pelo Contratante.
9.2. A fiscalização deverá ser efetuada através de vistorias que ocorrerão, durante a execução dos
serviços e a vistoria final até 24 (vinte e quatro) antes do início do evento.
9.3. Para os serviços sujeitos à fiscalização do Conselho Regional de Engenharia, Corpo de
Bombeiros, Polícia Civil, Defesa Agropecuária, na fiscalização e durante o evento, em razão
das consequências decorrentes da má execução, deverá estar presente o Responsável
Técnico ou profissional do Quadro Técnico da empresa contratada indicado, para
esclarecimentos técnicos e manutenções determinadas pelos órgãos de fiscalização, como
CREA, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, dentre outros.
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
10.1. A instalação e desmontagem de estruturas e a execução de todos os itens constantes da
Planilha anexa a este Temo de Referência é de inteira responsabilidade da Contratada, não podendo
esta exigir qualquer valor adicional, após a assinatura do Contrato.
10.7. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.munizferreira.ba.io.org.br na íntegra
de forma gratuita aos interessados e também serão fornecidos diretamente pelo Coordenadoria de
Licitações e Contratos, na forma prevista em Edital.
8. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
14.1. Os valores estimados da contratação foram apurados em pesquisas em cidades circunvizinhas.
14.2. O Setor Responsável pela cotação foi a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e
Planejamento, que o fez através da Sra. Lindiane Brandão Oliveira Azevedo.
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Muniz Ferreira, 01 de dezembro de 2021.

______________________________________________
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamentos

ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022-SRP
No dia___de_______ de 2022, o Município de Muniz Ferreira, por intermédio da Prefeitura Municipal
de Muniz Ferreira - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob o nº ____._____._____/______-____, endereço na Praça 30 de julho nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia, representado pelo Prefeito Municipal Gileno Pereira dos Santos,
nacionalidade, estado civil, profissão, portadora de RG nº _______________SSP/UF, inscrita no CPF sob
o nº ______________, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n.º 10.520, de
17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 6.729/79, reformada pela
Lei nº 8.132/90, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006, Decreto Municipal Regulamenta o Pregão
nº 178, de 18/08/2009 e Decreto Municipal que regulamento o registro de Preço nº 039, de
26/01/2017 e alterações pertinentes, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 004/2022-SRP, cujo objeto Contratação de empresa
para futura e eventual prestação de serviços de locação de equipamentos, incluindo montagem,
utilização, manutenção, desmontagem e apoio logístico para atendimento dos eventos promovidos
pelo município de Muniz Ferreira, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços,
conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. RESOLVE registrar os preços ofertados
pelo Fornecedor Beneficiário__________________________, localizado ___________, inscrito no CNPJ sob o nº
______________________, representado pelo _______________ conforme quadro abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

PREVISÃO DE

VALOR

VALOR
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CONSUMO ANUAL

UNITÁRIO
(R$)

TOTAL
(R$)

TOTAL
1 1 - OBJETO
O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº
004/2022-SRP, conforme especificações e condições constantes no Anexo I do mesmo
instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades a
serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Secretaria Municipal Administração, Finanças e
Planejamento, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do Município de Muniz
Ferreira, e que a este termo integram, como se transcritas.

1.1.

1.2.
O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, computadas neste,
as eventuais prorrogações contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual os
licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações,
observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.

1.2.1.
Sendo o prazo de validade do Registro de Preço inferior a 12 (doze) meses, será
admitida a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, para completar este prazo,
sempre que as condições de contratação continuarem se mostrando vantajosas para a
Administração).
1.3.
A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de
contrato constante do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituição, a critério da
Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei
Federal nº. 8.666/93.

É vedada a subcontratação do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.

1.4.

1.4.1
termos:

Será permitida a subcontratação apenas do serviço de instalação, nos seguintes

a) As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pela empresa
contratada, com a descrição dos bens a serem fornecidos e seus respectivos valores.
b) A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela empresa subcontratada,
de toda a documentação de habilitação exigida neste Edital.
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c) A empresa contratada é responsável pelos danos causados pela subcontratada à Administração
ou a terceiros na execução do objeto subcontratado.
d) A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada, na
hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e
seus anexos.
e) Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as restrições previstas neste edital.
1.5.
Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de
que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de
condições.
1.7.
A entrega dos bens ocorrerá da forma parcelada, com estimativa mensal de indicada nas
Autorizações de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal Administração, Finanças e
Planejamento, solicitante do referido Processo Licitatório, cujo prazo de entrega não deverá
ultrapassar 15 (quinze) dias úteis, a partir da solicitação do CONTRATANTE.

2 - O PREÇO
2.1.
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data
de apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, será feita mediante a
aplicação do INPC/IBGE.
2.2.
A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do
registro, ou por iniciativa da Administração, em decorrência de fato que eleve os preços dos
serviços ou bens registrados, ou de eventual redução daqueles praticados no mercado, devendo o
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços
e disponibilizando-o no site oficial.

A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços
dos contratos decorrentes do respectivo Registro de Preços.

2.3.

2.4.
O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pelo beneficiário do registro
no prazo máximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadência, em consonância
com o art. 211 da Lei Federal nº 10.406/02.

3 - DA CONTRATAÇÃO
3.1.

Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante
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deverá manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços, todas as condições de
habilitação exigidas na licitação, ficando esclarecido que, nos termos da legislação vigente, não
serão contratados fornecedores ou prestadores de serviço que não estejam com documentação
regular.
3.2.
O fornecedor será convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento da convocação.
3.3.
Na hipótese do fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá
convocar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo a ordem de
classificação, e propor a contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados
pelos preços apresentados pelo primeiro colocado.
3.4.
Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços
apresentados pelo primeiro colocado, a Administração poderá contratar os demais licitantes,
respeitada a ordem de classificação, pelo preço por eles apresentados, desde que os mesmos sejam
compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser comprovado nos autos.
3.5.
A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo
representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.
3.6.
Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigência.
3.7.
A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada
para cada item registrado
3.8.
As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
os contratantes.

4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1.
Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia, contado da data da apresentação da fatura,
após concluído o recebimento definitivo, em consonância com o disposto no art. 5º e art. 40 da Lei
Federal nº 8.666/93.
A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ão) ser apresentada(s) para pagamento
4.2.
após a conclusão da etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela Contratada de
todas as obrigações pertinentes ao objeto contratado.
4.3.
Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para
recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do
recebimento definitivo.
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4.4.
O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou
atrasos no cumprimento da obrigação, com base no valor do preço vigente.
4.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação probatória
pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação.
4.6.
Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na
apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações financeiras pendentes,
decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
4.7.
As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal
eletrônica.
4.8.
A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.9.
Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até
30 (trinta) dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira
correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o
pagamento, desde que não superior a quinze dias, em conformidade com o
§ 4º. do art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.
5 - A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
5.1.
Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições
previstas no art. 143 da Lei Federal nº 8.666/93.
5.2.
A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário
do registro, ou por iniciativa do Município de Muniz Ferreira, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados,
devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo
quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
5.3.
Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado
no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
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b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a
negociação;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
5.4.
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes
do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.5.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão
do item da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
5.6.
Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos
termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
5.7.
A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos
contratos decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
contratado e de comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio econômico financeiro.
5.8.
Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de
mercado.
6 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1.
Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao
acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou
parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na
execução do contrato.
Competirá ao Contratante do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e
avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do
contrato;
d) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a

6.1.1.
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competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
g)- ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja
permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora,
correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.
6.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93,
sendo certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer
manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela
Administração o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
6.3.O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações do objeto da licitação.
6.4.
O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a
qualidade e pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o
Município de Muniz Ferreira.
6.5.
Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os
produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente,
sendo a ocorrência comunicada a Controladoria do Município, para adoção das providências
cabíveis.
7 - DAS PENALIDADES
7.1.
Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da
Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as
definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
7.2.
A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da
data de sua convocação;
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b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não real izado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
7.2.1.
A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
7.2.2.
A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.
7.2.3.
Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7.2.4.

7.2.5.
As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

7.3.
Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos no art. 7º.
da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei nº 8.666/93.
7.4.
Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram
nos ilícitos previstos nos incisos II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo Único, art. 93 e art. 96 da Lei
nº 8.666/93.
7.5.
Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato.
7.6.
O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente
do Registro de Preços;
c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art. 78
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da Lei nº 8.666/93.
8 - DA RESCISÃO
8.1.
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
8.2.
A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.3.
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93., sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
8.4.
Em consonância com o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro poderá ser
cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda,
no caso de substancial alteração das condições do mercado.
8.5.
Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela
Administração quando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razões de
interesse público, devidamente fundamentadas.
8.5.1.
A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de
serviços, nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
8.5.2.
Na hipótese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensão ou cancelamento, a
Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
8.5.3.
No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço,
a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.

8.6.
O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
8.7.
A Contratante não poderá suspender o fornecimento enquanto estiver
aguardando pronunciamento ou decisão sobre reajustamento ou revisão sob pena de lhe ser
imputada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, sem prejuízo da
aplicação de outras penalidades administrativas e/ou judiciais.
9. VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas
no processo licitatório referido no preâmbulo constante do Edital e nos seus anexos.
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10.

POSSIBILIDADE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.982/13, e na Lei nº 8.666/93.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados
na ata de registro de preços.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
11.
FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Nazaré, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Muniz Ferreira,_____ de ______________ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
Gileno Pereira dos Santos
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022-SRP
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
E____________, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
INCLUINDO
MONTAGEM,
UTILIZAÇÃO,
MANUTENÇÃO,
DESMONTAGEM
E
APOIO
LOGÍSTICO PARA ATENDIMENTO DOS EVENTOS
PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE MUNIZ
FERREIRA,
NA
MODALIDADE
PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
EDITAL E SEUS ANEXOS.
O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede administrativa na Praça 30 de Julho, nº 168, Centro – CEP
44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, por seu Prefeito Gileno Pereira dos Santos inserir
nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir
número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, doravante
denominado CONTRATANTE, e a Empresa ________________________________, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço completo],
representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil
e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a representação
legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], com base no Edital do
Pregão Presencial nº. 004/2022-SRP e todas as disposições da Lei nº 10.520/02 e,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento,
instruído no Processo Administrativo nº 114/2022, mediante as cláusulas e condições que se
seguem:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente contrato para Contratação de empresa para futura e eventual
prestação de serviços de locação de equipamentos, incluindo montagem, utilização, manutenção,
desmontagem e apoio logístico para atendimento dos eventos promovidos pelo município de Muniz
Ferreira, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, conforme especificações
constantes do Edital e seus Anexos, de acordo com as especificações constantes do Anexo I do
Instrumento Convocatório e condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços
apresentada pela CONTRATADA.
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§1º É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
§2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada item registrado.
§3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO E VIGÊNCIA
A entrega dos bens ocorrerá da forma parcelada, com estimativa mensal de indicada nas
Autorizações de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal Administração, Finanças e
Planejamento, solicitante do referido Processo Licitatório, cujo prazo de entrega não deverá
ultrapassar 15 (quinze) dias úteis, a partir da solicitação do CONTRATANTE.
O prazo de vigência deste contrato é de ..... ( .....................................)
[Indicada
por
ocasião
da
Contratação],
contado da data da sua assinatura, para a execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira
deste Contrato, excluídos o dia do começo e incluído o do vencimento.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
Pelo fornecimento ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ..........
( ....................................................................................... ).
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Estima-se para o contrato o valor de R$...... ( .......................................... )
PARÁGRAFO SEGUNDO Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de
consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da
CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados,
inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade Gestora: [Indicada por ocasião da Contratação] Projeto/Atividade: [Indicada por ocasião
da Contratação] Elemento de Despesa: [Indicada por ocasião da Contratação] Fonte de Recursos:
[Indicada por ocasião da Contratação]
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CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia, contado da data da apresentação da fatura, após concluído o
recebimento definitivo, em consonância com o disposto no art. 5º e art. 40 da Lei Federal nº
8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de
erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações financeiras pendentes,
decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em
caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu
efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO QUARTO Em conformidade com o art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93, nas compras
para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias contados da
data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao período
compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não
superior a quinze dias.
PARÁGRAFO QUARTO - A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s)
para pagamento após a conclusão da etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela
CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto contratado.
PARÁGRAFO QUINTO- Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para
recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento
definitivo.
PARÁGRAFO SEXTO- O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às
faltas ou atrasos no cumprimento da obrigação, com base no valor do preço vigente.
PARÁGRAFO SÉTIMO- A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da
documentação probatória pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a
obrigação.
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CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E
REVISÃO
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, será feita mediante a aplicação
do INPC/IBGE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A revisão de preços dos contratos, dependerá de requerimento da
contratada quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação
que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do
beneficiário do registro, ou por iniciativa da Administração, nos termos do Decreto nº 7.982/13, em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos
serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pela
contratada no prazo máximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadência, em
consonância com o art. 211 da Lei Federal nº. 10.406/02.
PARÁGRAFO QUARTO - Os fatos geradores que houverem ensejado reajustamento ou revisão dos
preços registrados em Ata, ou que tenham sido objeto de renúncia, não serão valorados novamente
para concessão de majorações contratuais.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no Anexo I do instrumento convocatório e
daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a)
fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente da Administração;
b)
zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c)
comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
do contrato;
d)
arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos
decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer
por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que
deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
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e)
manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)
providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução do contrato;
g)
efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem
como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do
contrato;
h)
adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se
obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
i)
promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j)
executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as
especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura
e equipe técnica necessária à sua execução;
k)
trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l)
manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra
para execução completa e eficiente do transporte dos bens;
m)
emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b)
realizar o pagamento pela execução do contrato;
c)
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias
corridos da sua assinatura.
CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO
A forma de fornecimento do presente contrato será de acordo com o definido na Cláusula Segunda.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do
art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
CONTRATANTE não eximirá a Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O adimplemento da obrigação contratual por parte da CONTRATADA
ocorre com a efetiva prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem, assim como
qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de
cobrança.
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PARÁGRAFO SEGUNDO- Cumprida a obrigação pela CONTRATADA, caberá ao CONTRATANTE
proceder ao recebimento do objeto, a fim de aferir se os serviços ou fornecimentos foram efetuados,
para efeito de emissão da habilitação de pagamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei
Federal nº. 8.666/93, observando-se os seguintes prazos, se outros não houverem sido fixados no
Termo de Referência, Anexo I.
PARÁGRAFO QUARTO- Se a verificação da conformidade do objeto com a especificação, bem assim
do cumprimento das obrigações acessórias puder ser realizada de imediato, será procedido de logo
ao recebimento definitivo;
PARÁGRAFO QUINTO- Quando, em razão da natureza, do volume, da extensão, da quantidade ou da
complexidade do objeto, não for possível proceder-se a verificação imediata de conformidade, será
feito o recebimento provisório, devendo ser procedido ao recebimento definitivo no prazo de 15
(quinze) dias.
PARÁGRAFO SEXTO- O objeto deste contrato deverá ser entregue no local informado na Ordem de
Fornecimento.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Esgotado o prazo total para conclusão do recebimento definitivo sem
qualquer manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á definitivamente aceito
o objeto contratual, para todos os efeitos.
PARÁGRAFO OITAVO- Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estará
habilitada a apresentar as nota(s) fiscal (is)/fatura(s) para pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei Federal nº. 8.666/93,
com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I
- 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, ou ainda na hipótese de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocação;
II
- 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, no cumprimento da
obrigação principal, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em mora;
III
- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor no cumprimento da obrigação principal não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do
fornecimento ou do serviço em mora.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Na hipótese do item anterior, se a multa moratória atingir o patamar de
10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverá, salvo justificativa escrita devidamente
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fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções
previstas na lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Para os casos de mero atraso ou inadimplemento de obrigação acessória,
assim considerada aquela que coadjuva a principal, deverá ser observado o que for estipulado no
Anexo I, TERMO DE REFERÊNCIA, deste instrumento convocatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de a CONTRATADA se negar a efetuar o reforço da caução,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, será aplicada multa no percentual de
2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nestes itens não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada, se
exigida, além de perdê-la, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura
imposta.
PARÁGRAFO SEXTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza
e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser
cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da
notificação, quando:
a)
não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
b)
injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato
decorrente do Registro de Preços;
c)
o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal
nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO CONTRATUAL, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO
REGISTRO
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal nº.
8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da
Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus
anexos, na proposta do licitante apresentada na referida licitação e na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – POSSIBILIDADE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração
que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto nº 7.982/13, e na Lei nº 8.666/93.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
16. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Nazaré, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea
"d", da Constituição Federal.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Muniz Ferreira - BA, em [data].
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
Gileno Pereira dos Santos
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022-SRP
ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e
constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a) ....................................................., (nacionalidade, estado
civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto
ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na
modalidade de Pregão Presencial por Registro de Preços nº 004/2022-SRP, conferindo-lhe, ainda,
poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e
demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como
bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022-SRP
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), DECLARA para os fins da parte final do inciso VII
do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, ter conhecimento de todas as informações e das
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins de tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº.
123/06, declara:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declara:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento
às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do
mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não
regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 81.
Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022-SRP.
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), DECLARA, para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
(assinalar com “X”, conforme o caso):
(...) não emprega menor de dezesseis anos.
(...) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022-SRP
ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:

UF:
FONE/FAX:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:

CONTATO:

PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

PREVISÃO DE
CONSUMO ANUAL

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

TOTAL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA4:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento
do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte,
alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado
correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não
cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de
preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente
aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Presencial nº 004/2022-SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
________________________, _____/____/____
________________________________________
LOCAL
DATA
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO
REPRESENTANTE
Observações:
1) A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante
a execução do contrato.

4

Soma de todos os Itens para os quais participa a Proponente
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins
de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.

Muniz Ferreira,

de

de 2022.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SRP
Objeto: Seleção de propostas para futuro e eventual aquisição de material penso e outros
insumos médico-hospitalares para servir a Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Muniz Ferreira, para suprir as demandas no atendimento eficiente aos munícipes de Muniz
Ferreira, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Razão Social: _____________________________________________________________________
CNPJ Nº _________________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Cidade: _________________________ Estado: _______ Telefone: ______________________
Representante/Pessoa para Contato:____________________________________________________
CPF:____________________________RG N º:__________________________________________.
Obtivemos, através do endereço eletrônico www.munizferreira.ba.gov.br o Edital da Licitação do
Município de Muniz Ferreira na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SRP.
__________________,_____de _____________ de 2022.
_____________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre este Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter departamento de Licitações, através do telefone:
75-3663-2113 ou por e-mail munizferreiralicita@gmail.com.
A não remessa do recibo exime a pregoeira da comunicação de eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
Muniz Ferreira – BA, 17 de março de 2022.

Carine Barbosa Sampaio
Pregoeira
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal
EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022-SRP
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº. 6360, de 23/9/1976, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal
nº 13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.507/2012, Decreto Federal nº 7892/2013,
Decreto Municipal Regulamenta o Pregão nº 178, de 18/08/2009 e Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039,
de 26/01/2017 Decreto Municipal que regulamenta o Pregão Eletrônico 083 de 13/07/2020 Portaria nº. 093, de 28 de dezembro
de 2021, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 28/12/2021
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

Secretaria Municipal de Saúde
III. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
Pregão Eletrônico Nº 027/2022-SRP
116/2022 17 DE MARÇO DE 2022
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VI. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Menor Preço
☒ Sim ☐ Não
VII. NÚMERO DA LICITAÇÃO [LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL]
Nº 927150
VIII. TIPO DE LICITAÇÃO
IX. FORMA DE FORNECIMENTO
Menor Preço
Parcelada
X. RESERVA DE QUOTA ME/EPP
XI. EXCLUSIVA ME/EPP
☐Sim ☒Não
☐ SIM ☒ NÃO
XII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço por item
XIII. OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação a Seleção de propostas para contratação de empresa para o
fornecimento futuro e eventual para aquisição de material penso e outros insumos médicohospitalares para servir a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira, para
atender a secretaria de saúde para suprir as demandas no atendimento eficiente aos munícipes de
Muniz Ferreira na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
XIV. DATA INICIAL PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS
DATA: 21/03/2022, HORÁRIO: 08h00min ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
XV. LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
XVI. INÍCIO DA DISPUTA
DATA: 01/04/2022, HORÁRIO:08h30min
Data: 01/04/2022, Horário: 09h30min
XV. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Município de Muniz Ferreira,
consignadas nas Dotações informadas por oportunidade da Contratação. O Decreto Municipal nº 039, de
26/01/2017 que “na licitação para Registro de Preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil”
XVII. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
XVIII. VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses
Conforme necessidade da Unidade, observado o art. 57 da Lei nº.
8.666/93
XIX - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no Departamento de Licitações e Compras e sua Equipe de
Apoio, diariamente, das 08h00min às 14h00min, na Secretaria Municipal de Saúde, Praça ACM Junior, nº
168, Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, Prédio da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira,
Bahia, pelo Telefone: (75) 3663-2113 ou pelo e-mail: munizferreiralicita@gmail.com
PREGOEIRA RESPONSÁVEL: Carine Barbosa Sampaio
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria nº. 093, de 28 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do
Município, no dia 28/12/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
EDITAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022-SRP
PREÂMBULO
1. O Município de Muniz Ferreira, através da Pregoeira, designada pelo Portaria nº. 093, de 28 de

dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 28/12/2021, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, para Seleção de propostas para contratação de
empresa para o fornecimento futuro e eventual para aquisição de material penso e outros insumos
médico-hospitalares para servir a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira, para
atender a secretaria de saúde para suprir as demandas no atendimento eficiente aos munícipes de
Muniz Ferreira na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
DATA INICIAL PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS
DATA: 21/03/2022, HORÁRIO: 08h00min ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
DATA: 01/04/2022, HORÁRIO: 08h30min

INÍCIO DA DISPUTA
Data: 01/04/2022, Horário: 09h30min

2. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei federal nº 8.666/93, Lei Federal nº

10.520/2002, Lei Federal nº. 6360, de 23/9/1976, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº
13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.507/2012, Decreto
Federal nº 7892/2013, Decreto Municipal Regulamenta o Pregão nº 178, de 18/08/2009 e Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017, Decreto Municipal que
regulamenta o Pregão Eletrônico 083 de 13/07/2020, Portaria nº. 093, de 28 de dezembro de 2021,
publicada no Diário Oficial do Município, no dia 28/12/2021, e alterações pertinentes.
SEÇÃO I - DO OBJETO
3. A presente licitação tem como objeto, Seleção de propostas para contratação de empresa para o
fornecimento futuro e eventual para aquisição de material penso e outros insumos médicohospitalares para servir a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira, para suprir
as demandas no atendimento eficiente aos munícipes de Muniz Ferreira, na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro de Preços.
3.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-

se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
4. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de

Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo
I, o licitante deverá obedecer a este último.
SEÇÃO II - DA DESPESA
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5. Para a licitação para Registro de Preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
SEÇÃO III- DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
6. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde.
7. São participantes os seguintes órgãos
7.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017, e na
Lei nº 8.666/93.
7.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer
uso da ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.
7.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
7.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
7.1.4. As adesões à ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.

Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
7.1.5.

SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
8. Poderão participar deste Pregão os interessados, cujo ramo de atividade seja compatível com o

objeto desta licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações
do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
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9. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
9.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o

licitante às sanções previstas neste edital.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

9.2.

10. Não poderão participar deste Pregão:
10.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
10.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
10.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do

Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017 ou suspensas
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública
(Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
10.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº

9.605/98;
10.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
10.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou

extrajudicial;
10.7. Empresas de que tenham proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da
Constituição e art. 61, inciso I, alínea a Lei Orgânica Municipal);
10.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92

(Lei de Improbidade Administrativa).
10.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº

8.666/93.
10.10. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
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10.11. Empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor do órgão contratante (TCU -

Acórdão 1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).
11. Só participarão da reabertura da sessão pública, prevista na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO

PÚBLICA”, os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo próprio disponibilizado
pelo sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a ausência de
manifestação neste momento.
12. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
13. O Art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, que institui a Lei Geral da Microempresa e da

Empresa de Pequeno Porte, prevê que poderá ser excepcionada a regra do art. 47 e 48 da citada Lei
Complementar, toda vez que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo
ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.
13.1 A ampliação da disputa com a participação para entidades de grande porte representará maior
economia para a Administração, garantindo melhores preços decorrentes da disputa para o Secretaria
solicitante, que possui escassos recursos.
13.2 No presente caso, basta a previsibilidade do prejuízo, não se exigindo certeza sobre a sua real
dimensão, até porque esta somente seria passível de apuração ao final da execução do contrato, ou
seja, quando o dano já estivesse consumado e pudesse ser avaliado em toda a sua extensão, o que,
evidentemente, não teria sentido nenhum em termos de proteção ao erário e ao interesse público.
SEÇÃO V – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
14. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será

observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
14.1. O enquadramento como microempresa – ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas

condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar nº 123/06.
14.2. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$

4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, §4º, VI
da Lei Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido
pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.
14.3. O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº

123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.
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15. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da

habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.
16. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06,

e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração
em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº
6.204/07).
16.1. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada a

pregoeira até a data e horário marcados para abertura da sessão.
17. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento

consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
18. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá

ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no
procedimento.
SEÇÃO VI – DA HABILITAÇÃO
19.
Ressalvado o disposto no item 45.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

20. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
20.1. Habilitação Jurídica;
20.2. Qualificação econômico-financeira;
20.3. Regularidade fiscal e trabalhista;
20.4. Qualificação técnica e
20.5. Documentação complementar.
21. Documentos relativos à habilitação jurídica:
21.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
21.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando

de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
21.3. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
21.4. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
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d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
22. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
22.1.
Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual, com data de
expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação, caso
o documento não consigne prazo de validade;
22.1.1.Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.
22.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
22.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio do licitante.
22.2.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para
satisfação da exigência do item 20.1. do Edital, deverão juntar o respectivo comprovante de
transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos
transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração
Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo (balanço e
demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser xd confirmado no site da Receita
Federal sobre o número de autenticação/identificação;
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b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial.
22.2.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
22.2.4. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes
fórmulas:
SG = _________________ATIVO TOTAL __________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
22.2.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço.
22.2.6. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos.

21.2.6.1 A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices
acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação, como
dado objetivo de qualificação econômico-financeira.
22.2.7. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente
com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
22.2.8. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente desobrigadas da
apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse sentido e apresentar a
documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei, devidamente assinada por contador
responsável.

21.2.9 Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação
de materiais, não será exigido do MEI, ME ou EPP a apresentação de documentação relativa à
qualificação econômico-financeira, de que trata o art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme art. 29
e da Lei Municipal n.º 010/2021.;

23. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
23.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
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23.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
23.3. Prova de regularidade perante:
23.3.1.A Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria da
Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as
contribuições sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014;
23.3.2.As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.
23.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
23.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.
24. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; e se a licitante

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
25. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser

apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese
de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da
abertura da sessão pública.
26. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº
123/06).
26.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
26.2. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase

de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
26.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
26.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
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a)
Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 01(um) ou mais atestados,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
b) Autorização de funcionamento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério
da Saúde (ANVISA/MS), em plena validade com atualização anual, conforme Lei 9.782 de 26.01.1999
e Lei 10.871 de 20.03.2004;
c)
Alvará ou Licença Sanitária para funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou
Municipal.
OBS: Para produtos isentos de registro na ANVISA/MS, a licitante deverá comprovar tal
condição.
26.5. O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
26.5.1. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com
as exigências deste Edital;
26.5.2.que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;
26.5.3.que a proposta foi elaborada de forma independente;
26.5.4.o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos
da Lei Complementar nº 123/06.
26.5.5.A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste
item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
26.5.6.Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
26.5.7.Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal,
tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
26.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
26.6.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
26.6.2.Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
26.6.3.Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
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26.6.4.Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por
servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de
Finanças, designado para a Comissão Permanente de Licitações, Pregoeira ou Membro da Equipe de
Apoio.
26.7.Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
SEÇÃO VII – DO CREDENCIAMENTO
27. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio

www.licitacoes-e.com.br.
28. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e

intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
29. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma
eletrônica.
30. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante,

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura de Muniz Ferreira responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
31. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo

quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura de Muniz Ferreira.
32. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para

imediato bloqueio de acesso.
SEÇÃO VIII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
33. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa

poderá impugnar o ato convocatório do pregão.
34. A

impugnação
poderá
ser
realizada
por
forma
eletrônica,
pelo
e-mail
munizferreiralicita@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça ACM
Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia Prédio da Prefeitura Municipal de
Muniz Ferreira - Bahia.
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42.1Caberá a pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
42.2Acolhida a impugnação será definida e publicada nova data para realização do certame.
35. 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.
43.1A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos
36. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

44.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
pregoeira, nos autos do processo de licitação.
44.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas e vincularão os participantes e a
administração.
SEÇÃO IX – DA PROPOSTA
37. O licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos da habilitação exigidos no edital, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
44.1 Considerando que a Pregoeira não consegue ter acesso aos documentos anexados no sistema
eletrônico de licitações antes de concluída a disputa do respectivo lote, o licitante deverá inserir as
informações diretamente no sistema e anexar sua proposta, devendo a proposta de preços, em ambas
as formas, está de forma detalhada, similar à especificação do Termo de Referência descrevendo o bem
ofertado, indicando, no que for aplicável, a marca, modelo, prazo de validade ou de garantia,
quantidade e número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, bem como os valores
unitários e totais dos itens.
44.1.2 A Proposta não poderá conter qualquer identificação do licitante, sob pena de desclassificação.
44.1.3 No caso de divergência entre a especificação constante no site do Banco do Brasil e o Edital,
prevalecerá a especificação constante no Edital.
44.1.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
37.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1º da LC nº 123, de 2006
37.1.

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

Edital.
38.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
39.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
40. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública

estabelecida no preâmbulo deste Edital.
48.1 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.
41. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta.
42. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos

no sistema.
43. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
44. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
45. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

SEÇÃO X – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
46. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeira, ocorrerá na data e na hora

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br
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47. A comunicação entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de

mensagens em campo próprio do sistema eletrônico, durante
48. No pregão eletrônico, desde a sessão inicial de lances até o resultado final do certame, a

pregoeira deverá sempre avisar previamente, via sistema (chat), a suspensão temporária dos
trabalhos, bem como a data e o horário previstos de reabertura da sessão para o seu
prosseguimento, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade. Acórdão
2842/2016-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS
49. É irregular a prática de atos da sessão pública do pregão eletrônico fora do horário de

expediente, por ofender o princípio da razoabilidade (art. 5º do Decreto 5.450/2005 e art. 2º da
Lei 9.784/1999). Acórdão 592/2017-Plenário | Relator: ANA ARRAES
SEÇÃO XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
50. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada,
não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro
na aceitação do preço; e
b) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.
c) Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta, na forma usual do sistema eletrônico.
d) O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de
desempate da Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o
próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
e) Deverá ser observado o direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado levando-se em
consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
f) Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á,
normalmente, nos termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E
EQUIPARADOS”;
g) Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E
EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será
realizada a negociação prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”;
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h) Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo
recursal, nos termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as
demais fases previstas neste Edital.
i) A convocação poderá ser feita pelo sistema e/ou pelo Diário Oficial.
SEÇÃO XII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
Aberta a sessão, a pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
59.1Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
51.

52. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
52.1 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
53. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, sendo que

somente estas participarão da fase de lance.
61.1 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
SEÇÃO XIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES (MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO)
54.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
55.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada
a recepção de lances.
56.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
56.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
57.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
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57.1.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
58.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
59. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
59.1. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado pelo valor global por
ítem.
59.2. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de
desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013);
59.3. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 10,00
(dez reais), sob pena de desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013)
60. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, a Pregoeira poderá

fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser
admitido como variação entre um lance e outro.
61. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo

valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
61.1.

62. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado

no sistema.
63. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
64. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteração.
65. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
66. A pregoeira poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual

diligência.
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66.1. Realizada a diligência, a pregoeira notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será
dado prosseguimento à sessão pública.

SEÇÃO XIV – DA DESCONEXÃO DA PREGOEIRA
67. Se ocorrer a desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
68. No caso da desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do

Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após decorridas vinte e quatro horas
da comunicação expressa do fato pela Pregoeira aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para
divulgação.
69. A Sessão Eletrônica poderá ser suspensa, após a comunicação expressa aos participantes no sítio

www.licitacoes-e.com.br.
SEÇÃO XV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
70. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que a Pregoeira possa verificar a ocorrência
de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
71. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado,

após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso
I c/c § 3º, da LC nº 123/06);
72. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço

inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais
exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº
123/06).
73. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão

convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem
classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
74. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e

equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta ou lance mais
vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
75. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista

na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”.
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76. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas
de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que
se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
77. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar

é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as
demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).
78. O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido

apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
SEÇÃO XVI – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
79. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
80. Havendo eventual empate entre propostas ou lances após realizado o procedimento previsto na

Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais
propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência:
80.1. Sucessivamente, aos bens:
80.2. Produzidos no País;
80.3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
80.4. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
86.4.1por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
81. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas, a classificação far-se-á,
obrigatoriamente, por sorteio, pelo sistema eletrônico, vedado qualquer outro processo.

SEÇÃO XVII - DA NEGOCIAÇÃO
90. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
90.1A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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90.2 No pregão, qualquer modificação na proposta tendente a alterar o teor das ofertas deve ocorrer
na etapa de negociação, a qual deve ser realizada entre a pregoeira e o licitante por meio do sistema
eletrônico (art. 24, §§ 8º e 9º, do Decreto 5.450/2005), tendo como finalidade a obtenção de preços
melhores dos que os cotados na fase competitiva e, consequentemente, a proposta mais vantajosa para
a Administração. Acórdão 834/2015-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS
SEÇÃO XVIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
91. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados.
92.Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
93. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
94. O critério de julgamento será o de menor preço global por Ítem.
94.1 No Sistema Licitações-e do Banco do Brasil, a licitação do menor preço é denominada por ítem.
94. 2 Será desclassificada a proposta final que:
a. Contenha vícios insanáveis ou ilegalidades;
b. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
c. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;
d. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
e. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
95.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita;
96. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;
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97 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
98. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
99. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
100. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu
quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por
pessoa física ou jurídica qualificada e contratada pela Administração.
101. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
102. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
103.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, deverá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
104.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
105. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
106. No julgamento das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
107.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
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SEÇÃO XIX – DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
108. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do
produto e compatibilidade do preço, a pregoeira verificará, como condição prévia ao exame da
documentação de habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
108.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
109. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual
matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n°
8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário).
110. Constatada a existência de vedação à participação no certame, a pregoeira reputará o licitante
inabilitado.
111. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para
ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate
previsto Lei Complementar nº 123/2006, a Pregoeira poderá consultar o Portal da Transparência do
Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do
Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores
das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no
exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse
benefício.
112. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a
Pregoeira indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°,
§§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem
prejuízo das penalidades incidentes.
113. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por
meio dos documentos encaminhados em conjunto com a apresentação da proposta, por meio do
sistema.
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OBSERVAÇÃO:
1O LICITANTE DEVERÁ ANEXAR OS DOCUMENTOS EM FORMA DE ARQUIVO COMPATÍVEL
COM O SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO. NÃO SERÁ ACEITA A INDICAÇÃO DE LINK OU
QUALQUER OUTRO MEIO DIVERSO DO CARREGAMENTO DO ARQUIVO DIRETAMENTE NO
SISTEMA.
2 - ESTE PREGÃO ELETRÔNICO É REGIDO PELO DECRETO 10.024, ASSIM OS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, EXIGIDOS NO EDITAL, DEVEM SER ENVIADOS NESTA PLATAFORMA DURANTE A
FASE DE ENVIO DE PROPOSTA. PARA O ENVIO DOS DOCUMENTOS ACESSE O MENU DA
LICITAÇÃO "CONSULTAR LOTES", "INCLUIR ANEXO LOTE".
114. A verificação pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, conforme art.
43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
115. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
116. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.
117. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
118. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
119. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
120. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, a Pregoeira procederá na forma prevista
na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
121. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as proposta forem desclassificadas, a
pregoeira poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos
ou de outras propostas, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação ou de desclassificação.
SEÇÃO XX – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
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122. A proposta comercial, enviada exclusivamente pelo sistema, deverá conter os seguintes elementos:
a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representante legal;
b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
c) A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
d) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
e) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
f) Número do processo e do pregão;
g) Especificação de forma detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com as
especificações do Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
h) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
i) Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
j) A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.
k) A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.
l) As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
126.A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, conforme Modelo constante no Edital.
127.Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.
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128.Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente
consularizados.

SEÇÃO XXI - DA AMOSTRA
129. A Pregoeira, a pedido do setor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, o licitante classificado
em primeiro lugar deverá apresentar amostra dos produtos ofertados, que deverão ser encaminhados
a Secretaria Municipal de Saúde, no horário de 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min,
no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da solicitação.
130.A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos
prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas
características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca,
número de referência, código do produto e modelo.
131.Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar informações em língua portuguesa,
suficientes para análise técnica do produto.
132.Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, desmontados, instalados,
conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários.
133.Os demais licitantes serão notificados para, querendo, acompanhar a apresentação e análise das
amostras ofertadas pelo licitante vencedor.
134.Será rejeitada, mediante despacho fundamentado, a amostra que não atender às especificações
descritas neste edital.
135.Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá substituir ou efetuar
ajustes e modificações no produto apresentado.
136.Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada por mais de uma vez ou
não entregá-la no prazo estabelecido.
137.Se a amostra for aceita, do quantitativo total a ser entregue pelo licitante vencedor serão
subtraídos os produtos apresentados como amostra.
138.Se a amostra for rejeitada mais de uma vez, a Pregoeira examinará a proposta do licitante
subsequente, atentando-se para o disposto na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
139.Caso a proposta do licitante subsequente seja aceita e o licitante habilitado, a pregoeira solicitará,
no prazo estabelecido neste Edital, amostra dos produtos ofertados.
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140.Após a homologação do certame, o licitante terá 30 (trinta) dias úteis retirar a amostra rejeitada
no mesmo endereço onde foi entregue. Após esse prazo, as amostras não retiradas serão descartadas
SEÇÃO XXII - DOS RECURSOS
141.Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve
avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão.
Acórdão 602/2018-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO
142.Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão
solicitar a Pregoeira o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo
com os recursos disponíveis no órgão dos documentos de habilitação apresentados pelo licitante
declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos.
143.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
144.1Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
145.1 no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a presença dos
pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação – TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5.1.
146.A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento
da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado
a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
147.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
148 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
149.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
SEÇÃO XXIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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150.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
151.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
152.A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
SEÇÃO XXIV– DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
153.Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de até 03
(três) dias úteis, contados da data da convocação, procederem à assinatura da Ata de Registro de
Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas.
154.O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
órgão gerenciador.
155.A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido
pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente
instrumento convocatório.
156.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de Registro de Preços no prazo
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
157.Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos
os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

158.Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com
preços iguais ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação baseada na última
proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser observada para fins de eventual
contratação.
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159.No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as mesmas
condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante toda a vigência
da ata.
160. Constatada a irregularidade, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente ou em qualquer outra hipótese de cancelamento do registro prevista
no Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017, a Prefeitura
Municipal poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação para assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente.
161Após a homologação da licitação, o Registro de Preços observará, entre outras, as seguintes
condições:
162.Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços
iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
163.O registro a que se refere item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no
caso de exclusão do primeiro colocado da ata.
SEÇÃO XXV – DA VIGÊNCIA DA ATA
164 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
SEÇÃO XXVI – DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
165. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão
à disciplina do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017,
conforme previsto na Ata de Registro de Preços anexa ao Edital.
166.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de Registro de Preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações
dos contratos eventualmente firmados.
SEÇÃO XXVII – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
167. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de (a) instrumento contratual; b) nota de empenho de despesa; c)
autorização de compra; ou, d) especificar outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62
da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o
Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017.
168.O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo
de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b)
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YCL936FSE99UWIJU3M7GZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Março de 2022
122 - Ano X - Nº 1744

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal
assinar o Contrato, conforme for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
169.Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
170.Previamente à formalização de cada contratação, a Prefeitura Municipal realizará consulta da
regularidade fiscal, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e do Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
171.Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
anexos.
172.É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
173.As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pela empresa
contratada, com a descrição dos bens a serem fornecidos e seus respectivos valores.
174.A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela empresa subcontratada,
de toda a documentação de habilitação exigida neste Edital.
175.A empresa contratada é responsável pelos danos causados pela subcontratada à Administração
ou a terceiros na execução do objeto subcontratado.
176.A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada, na
hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus
anexos.
177.Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as restrições previstas neste edital.
178.A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
179.Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante,
ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as
dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo dando ciência à Administração.
SEÇÃO XXVIII – DA GARANTIA DO CONTRATO
180.Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5% (cinco
por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e
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ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando do
último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
SEÇÃO XXIX - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
181.A contratação será formalizada através de contrato, quando for o caso.
SEÇÃO XXX – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
182.O contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, observada a vigência do crédito orçamentário.
183.O prazo de vigência poderá ser aumentado ou reduzido ao prazo necessário para a entrega do
bem, recebimento e pagamento, observados os limites legais.
SEÇÃO XXXI – DO PREÇO
184.Durante a vigência de cada contrato, os preços são fixos e irreajustáveis.
SEÇÃO XXXII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
185.O contratado obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório
e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da
Administração;
b)zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c)comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d)arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e)manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
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g)efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar
e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h)adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato;
i)promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j)executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou
norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica
necessária à sua execução;
k)trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l)manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente do transporte dos bens;
m)emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação
de sua quantidade, preço unitário e valor total.
SEÇÃO XXXIII- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
186.O Município de Muniz Ferreira obriga-se a:
a)Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b)fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
c)realizar o pagamento pela execução do contrato;
d)proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua
assinatura.
SEÇÃO XXXIV - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
a) O início do fornecimento do objeto desta licitação se dará após a entrega da Autorização de
Fornecimento à contratada;
b) O prazo para entrega do objeto da licitação, é de 07 (sete) dias úteis a contar da data do
recebimento da Autorização de Fornecimento.
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c) O(s) Produtos(s) licitados deverão ser entregues no município no endereço constante na autorização
de fornecimento encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta cidade.
d) O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente e acompanhado da nota fiscal
correspondente, devidamente preenchida.
SEÇÃO XXXV - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
a) O início do fornecimento dos materiais se dará após a entrega da nota de empenho, bem como da
Autorização de fornecimento à contratada;
b) O prazo para entrega do objeto da licitação, é de 07 (sete) dias úteis a contar da data do
recebimento da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento que será emitida via e-mail, com
numeração específica para registro do envio e acompanhamento de prazo de entrega.
c) O(s) Material(is) licitados deverão ser entregues no horário das 08:00 às 15:30, no endereço
constante na autorização de fornecimento encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde.
d) Os materiais deverão ter no ato da entrega, os prazos mínimos estabelecidos no termo de referência.
e) Os materiais recusados pelo contratante deverá(ão) ser substituido(s), automaticamente no prazo
máximo de 05(cinco) dias úteis, contados da data da notificação, correndo por conta do fornecedor as
despesas de devolução dos produtos recusados
f) Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em desacordo ou conflitante
com quaisquer especificações prescritas no Termo de Referência;
g) O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 3 (três) membros
(servidores) devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93.
h) Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho/Autorização de
Fornecimento, que poderá ser acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela
Secretaria Solicitante;
i) O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda:
a. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a
especificação, bem como se a Nota Fiscal (NF)/Fatura encontra lavrada sem incorreções;
b. A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis, podendo ser prorrogado por
uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos fornecidos
e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e com seus anexos.

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YCL936FSE99UWIJU3M7GZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Março de 2022
126 - Ano X - Nº 1744

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal
c. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente
aceitação.
j) Após o recebimento provisório a Secretaria Municipal de Saúde, atestará a Nota Fiscal se constatado
que os materiais atendem ao edital;
k) Caso os materiais se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 07 (sete) dias úteis contados da notificação;
l) Neste caso, o recebimento do(s) material(is) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua troca
será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento
definitivo, estando a CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições
editalícias;
m) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
n) A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a SECRETARIA
MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA -BA.
187. A CONTRATANTE recusará os materiais nas seguintes hipóteses QUANDO:
187.1 houver qualquer situação em desacordo entre os materiais fornecidos e o Edital do Pregão e de
seus Anexos ou a Nota de Empenho;
187.2 a Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidades em desacordo com o
discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;
187.3 a Nota Fiscal deixar de conter os nomes dos materiais, assim como: LOTE, VALIDADE, DATA DE
FABRICAÇÃO e MARCA;
187.4 os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso,
ou ainda possuírem defeitos de fabricação;
187.5 Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº
8.666/93, a Secretaria Municipal se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando
for o caso) e iniciar outro processo Licitatório.
SEÇÃO XXXVI – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
188.O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato.
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189.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
SEÇÃO XXXVII – DA GARANTIA DO PRODUTO
190.Os materiais devem ter a garantia/validade mínima de 12 (doze) meses contados do atesto da
nota fiscal;
191.1A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida no Edital e seus
anexos, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos
que causar a Secretaria Municipal de Muniz Ferreira ou a terceiros decorrentes destes eventos
(garantia/validade);
191.2Durante o período de garantia dos produtos, a CONTRATADA deverá arcar com os custos
concernentes a consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias,
embalagem ou armazenamento e outros, os quais devem ser realizados no prazo máximo de até 07
(sete) dias úteis contados da notificação da Secretaria Solicitante.
192.Durante o prazo de garantia, o contratado obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas,
qualquer produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto
manuseio do produto.
SEÇÃO XXXVIII - DO PAGAMENTO
193.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
194.1É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital,
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação
das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.
195.O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
196.1Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas
no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
197.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente
até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
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198.A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações devidas pelo contratado.
199.O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo
administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e
meios que lhes são inerentes.
200.É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
201.Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
SEÇÃO XXXIX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
202.Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:
a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b) não assinar a ata de Registro de Preços, quando cabível;
c) apresentar documentação falsa;
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) não mantiver a proposta;
g) cometer fraude fiscal;
h) comportar-se de modo inidôneo;
203. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para Registro de Preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
204
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
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a. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
ii. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
iii. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
iv. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco
anos;
b. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
c. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
d. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
e. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
f. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
205.O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito;
b)Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias,
após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
c)Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
d)Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração;
e)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes;
206.A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o valor
do contrato por ocorrência, até o limite de 10% (vinte por cento).
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b) Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 10% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração;
d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes;
207. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para Registro de Preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
208.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para
inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
209.As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser
aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
a)Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b)Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c)Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
210.As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao
licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
211.A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela
Administração.

SEÇÃO XL - DA RESCISÃO DO CONTRATO
212.Constituem motivo para rescisão do contrato:
a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
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b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
d. O atraso injustificado no início do fornecimento;
e. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e
no contrato;
g. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e
autorização expressa no Edital ou contrato;
h. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
i. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº
8.666/93;
j. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
k. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
l. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
m. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
n. A supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
o. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
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p. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
q. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do
fornecimento, nos prazos contratuais;
r. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do contrato;
s. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
t. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa,
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.
SEÇÃO XLI - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
213.A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
214.A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
SEÇÃO XLII – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
215.A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando
eivado de vício insanável.
216.A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
207.A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
218.A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos
que diretamente dependam, ou seja, consequência do ato anulado.
219.Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente
indicará expressamente os atos a que ela se estende.
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210.A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
220.A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que
este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe
deu causa.
221.Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos
demais interessados.
SEÇÃO XLIII - DO FORO
222.O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Nazaré, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
SEÇÃO XLIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
223.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
224.As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
225.É facultada a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando prazo
para resposta dos licitantes quando lhes for solicitada qualquer informação ou documento,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a
realização da Sessão Pública.
226.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento.
227Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Muniz
Ferreira.
SEÇÃO XLV - DOS ANEXOS
228.Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
a)Termo de Referência – Anexo I;
b)Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo II;
c)Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06) – Anexo III;
d)Modelo de Procuração /Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento-Anexo IV;
e)Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação Anexo V;
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f)Modelo de Declaração de Plena Ciência e Concordância às condições editalícias – Anexo VI;
g)Modelo de Declaração de Inexistência de Menor – Anexo VI;
h)Minuta do Contrato- Anexo VII;
i)Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo VIII;
j)Modelo de Proposta de Preços – Anexo IX.
Muniz Ferreira - BA, 17 de março de 2022

Carine Barbosa Sampaio
Portaria nº. 093, de 28 de dezembro de 2021
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022-SRP
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022
1. DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Seleção de propostas para contratação de
empresa para o fornecimento futuro e eventual para aquisição de material penso e outros insumos
médico-hospitalares para servir a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira, para
atender a secretaria de saúde para suprir as demandas no atendimento eficiente aos munícipes de
Muniz Ferreira na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
1.1.1.

Os materiais que se pretende obter registro de preço para necessidade do Fundo Municipal de
Saúde são os seguintes:

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIÇÃO
ABAIXADOR DE LÍNGUA DE
MADEIRA LISA PACOTE COM
100 UNID
AGUA
DESTILADA,
USO
HOSPITALAR, ESTERIL, GALÃO
5 LITROS
AGULHA
HIPODÉRMICA
ESTÉRIL DESCARTÁVEL 13 X
4.5 MM EMBALAGEM: CAIXA
COM 100 UNIDADES.
AGULHA
HIPODÉRMICA
ESTÉRIL DESCARTÁVEL 25 X
7.0 MM EMBALAGEM: CAIXA
COM 100 UNIDADES.
AGULHA
HIPODÉRMICA
ESTÉRIL DESCARTÁVEL 25 X
8.0 MM EMBALAGEM: CAIXA
COM 100 UNIDADES.
AGULHA
HIPODÉRMICA
ESTÉRIL DESCARTÁVEL 30 X
7.0 MM EMBALAGEM: CAIXA
COM 100 UNIDADES.
AGULHA
HIPODÉRMICA
ESTÉRIL DESCARTÁVEL 30 X
8.0 MM EMBALAGEM: CAIXA
COM 100 UNIDADES.
AGULHA
HIPODÉRMICA
ESTÉRIL DESCARTÁVEL 40 X
12.0 MM EMBALAGEM: CAIXA
COM 100 UNIDADES.

UND

QNT

VALOR
ESTIMADO
UNITÁRIO

VALOR
ESTIMADO
TOTAL

PACT.

40

R$
5,86

R$

234,40

GALÃO

50

R$
13,15

R$

657,50

CAIXA

25

R$
15,29

R$

382,25

CAIXA

20

R$
15,04

R$

300,80

CAIXA

30

R$
16,18

R$

485,40

CAIXA

40

R$
16,93

R$

677,20

CAIXA

40

R$
16,93

R$

677,20

CAIXA

20

R$
16,78

R$

335,60
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9

ÁLCOOL GEL 70%
EMBALAGEM 1 LITRO

UND

800

R$
17,01

R$

13.608,00

10

ÁLCOOL LÍQUIDO 70%

UND

1500

R$
10,20

R$

15.300,00

UND

60

R$
8,61

R$

516,60

UND

20

R$
13,52

R$

270,40

UND

100

R$
13,35

R$

1.335,00

UND

50

R$
3,39

R$

169,50

UND

50

R$
4,00

R$

200,00

UND

50

R$
1,90

R$

95,00

PACT

200

R$
12,11

R$

2.422,00

PACT

300

R$
8,10

R$

2.430,00

11

12

13

14

15

16

17

18

ÁLCOOL ABSOLUTO MÍNIMO
99,8
%
DE
PUREZA.
EMBALAGEM: FRASCO COM
1.000 ML
ÁLCOOL IODADO 0,1%
EMBALAGEM: FRASCO 1
LITRO
ALGODÃO HIDROFOLIO 500GR
, ALVEJADO, 100% ALGODÃO
ALMOTOLIA 250 ML COR
CLARA,
MATERIAL:
EM
POLIETILENO
(PLÁSTICO),
TIPO BICO: BICO RETO, LONGO,
ESTREITO, COM PROTETOR,
TIPO TAMPA: TAMPA EM
ROSCA
ALMOTOLIA 250 ML COR
AMBAR,
MATERIAL:
EM
POLIETILENO
(PLÁSTICO),
TIPO BICO: BICO RETO, LONGO,
ESTREITO, COM PROTETOR,
TIPO TAMPA: TAMPA EM
ROSCA
APARELHO DE BARBEAR
LÂMINA DUPLA INOXIDÁVEL
ATADURA DE CREPE 20X4,5
CM 13 FIOS PACOTE COM 12
UNID
ATADURA DE CREPE 15 X4,5
CM 13 FIOS PACOTE COM 12
UNID

19

ATADURA DE CREPE 10X4,5
CM 13 FIOS PACOTE COM 12
UNID

PACT

1000

R$
5,74

R$

5.740,00

20

ATADURA DE CREPE 06 X4,5
CM 13 DIOS PACOTE COM 12
UNID

PACT

200

R$
6,25

R$

1.250,00
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21

22

23

BOBINA PLÁSTICA PICOTADA,
COM DIMENSÃO MINIMA
APROXIMADAMENTE
DE
20CMX30CM E CAPACIDADE
PARA 2KG, PLÁSTICO LISO,
TOTALMENTE
TRANSPARENTE,
FUNDO
RETO, DE ALTA DENSIDADE,
RESISTENTE A RASGADURAS E
PERFURAÇÕES E PERMITINDO
A SELAGEM. EMBALADOS
INDIVIDUALMENTE,
SACO
PLÁSTICO
TRANSPARENTE,
CADA ROLO DEVERÁ CONTER
500
(QUINHENTAS)
UNIDADES. DE ACORDO COM A
NORMA DA ABNT.
BOBINA PLÁSTICA PICOTADA,
COM DIMENSÃO MINIMA
APROXIMADAMENTE
DE
25CMX35CM E CAPACIDADE
PARA 2KG, PLÁSTICO LISO,
TOTALMENTE
TRANSPARENTE,
FUNDO
RETO, DE ALTA DENSIDADE,
RESISTENTE A RASGADURAS E
PERFURAÇÕES E PERMITINDO
A SELAGEM. EMBALADOS
INDIVIDUALMENTE,
SACO
PLÁSTICO
TRANSPARENTE,
CADA ROLO DEVERÁ CONTER
500
(QUINHENTAS)
UNIDADES. DE ACORDO COM A
NORMA DA ABNT.
BOBINA PLÁSTICA PICOTADA,
COM DIMENSÃO MINIMA
APROXIMADAMENTE
DE
30CMX40CM E CAPACIDADE
PARA 2KG, PLÁSTICO LISO,
TOTALMENTE
TRANSPARENTE,
FUNDO
RETO, DE ALTA DENSIDADE,
RESISTENTE A RASGADURAS E
PERFURAÇÕES E PERMITINDO
A SELAGEM. EMBALADOS
INDIVIDUALMENTE,
SACO
PLÁSTICO
TRANSPARENTE,
CADA ROLO DEVERÁ CONTER
500
(QUINHENTAS)

ROLO

20

R$
12,60

R$

252,00

ROLO

20

R$
16,50

R$

330,00

ROLO

20

R$
13,99

R$

279,80
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24

25

26

UNIDADES. DE ACORDO COM A
NORMA DA ABNT.
BOBINA PLÁSTICA PICOTADA,
COM DIMENSÃO MINIMA
APROXIMADAMENTE
DE
50CMX70CM E CAPACIDADE
PARA 2KG, PLÁSTICO LISO,
TOTALMENTE
TRANSPARENTE,
FUNDO
RETO, DE ALTA DENSIDADE,
RESISTENTE A RASGADURAS E
PERFURAÇÕES E PERMITINDO
A SELAGEM. EMBALADOS
INDIVIDUALMENTE,
SACO
PLÁSTICO
TRANSPARENTE,
CADA ROLO DEVERÁ CONTER
500
(QUINHENTAS)
UNIDADES. DE ACORDO COM A
NORMA DA ABNT.
CAIXA
COLETORA
DE
MATERIAL
PERFURO
CORTANTE
1,5
LITROS,
RECIPIENTE,
CAIXA
DESCARTÁVEL,
COM
PLÁSTICO INTERNO PARA
DESCARTE
DE
OBJETOS
CORTANTES E PERFURANTES,
BOCAL
ADAPTÁVEL
QUE
FACILITA
DISPENSA
DE
VÁRIOS
TAMANHOS
DE
OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS E
TAMPA DE SEGURANÇA COM
TRAVA DUPLA, EMBALAGEM
INDIVIDUAL.
CAIXA
COLETORA
DE
MATERIAL
PERFURO
CORTANTE
7
LITROS,
RECIPIENTE,
CAIXA
DESCARTÁVEL,
COM
PLÁSTICO INTERNO PARA
DESCARTE
DE
OBJETOS
CORTANTES E PERFURANTES,
BOCAL
ADAPTÁVEL
QUE
FACILITA
DISPENSA
DE
VÁRIOS
TAMANHOS
DE
OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS E
TAMPA DE SEGURANÇA COM
TRAVA DUPLA, EMBALAGEM
INDIVIDUAL.

ROLO

20

R$
29,85

R$

597,00

UND

24

R$
4,20

R$

100,80

UND

50

R$
7,19

R$

359,50
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27

28

29
30

31

32

33

34

CAIXA
COLETORA
DE
MATERIAL
PERFURO
CORTANTE
13
LITROS,
RECIPIENTE,
CAIXA
DESCARTÁVEL,
COM
PLÁSTICO INTERNO PARA
DESCARTE
DE
OBJETOS
CORTANTES E PERFURANTES,
UND
BOCAL
ADAPTÁVEL
QUE
FACILITA
DISPENSA
DE
VÁRIOS
TAMANHOS
DE
OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS E
TAMPA DE SEGURANÇA COM
TRAVA DUPLA, EMBALAGEM
INDIVIDUAL
CAIXA
COLETORA
DE
MATERIAL
PERFURO
CORTANTE
20
LITROS,
RECIPIENTE,
CAIXA
DESCARTÁVEL,
COM
PLÁSTICO INTERNO PARA
DESCARTE
DE
OBJETOS
CORTANTES E PERFURANTES,
UND
BOCAL
ADAPTÁVEL
QUE
FACILITA
DISPENSA
DE
VÁRIOS
TAMANHOS
DE
OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS E
TAMPA DE SEGURANÇA COM
TRAVA DUPLA, EMBALAGEM
INDIVIDUAL
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS
UND
PARA OXIGENIO ADULTO
CATETER
PARA
PUNÇÃO
VENOSA PERIFERICO JELCO N CAIXA
22 CAIXA COM 50 UNID
CATETER
PARA
PUNÇÃO
VENOSA PERIFERICO JELCO N CAIXA
24 CAIXA COM 50 UNID
CATETER
PARA
PUNÇÃO
VENOSA PERIFERICO JELCO N CAIXA
20 CAIXA COM 50 UNID
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA FRASCO
FRASCO 100ML
CLOREXIDINA
SOLUÇÃO
AQUOSA 0,2% ANTISSÉPTICO
FRASCO
DERMATOLÓGICO
FRASCO
100ML

100

R$
9,52

R$

952,00

100

R$
10,29

R$

1.029,00

100

R$
1,48

R$

148,00

8

R$
52,00

R$

416,00

3

R$
54,28

R$

162,84

10

R$
55,23

R$

552,30

100

R$
8,20

R$

820,00

120

R$
5,00

R$

600,00
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36

37

38

39

40

41

CLOREXIDINA
SOLUÇÃO
AQUOSA 0,2% ANTISSÉPTICO
DERMATOLÓGICO
FRASCO
1000ML
CLORHEXIDINA
(DIGLUCONATO),
SOLUÇÃO
DEGERMANTE
A
2%.
EMBALAGEM: FRASCO COM
100 ML
COLETOR
UNIVERSAL
CAPACIDADE 80 ML PARA
COLETA DE EXAME, COM PÁ,
TRANSLUCIDO, COM TAMPA
DE ROSCA
COLETOR DE URINA SISTEMA
FECHADO 2OOO ML
COMPRESSA DE GAZE
HIDROFILA ESTÉRIL COM
DIMENSAO 7,5x7,5 cm
PACOTE CONTENDO 10 GAZES
COMPRESSA
DE
GAZE
ALGODONADA 10X15 CM
CURATIVO
OCLUSIVO,
RECOBERTA C/ MANTAS DE
ALGODÃO HIDRÓFILO, COM
ENVOLTÓRIO DE TECIDO DE
GAZE HIDRÓFILA, MÍNIMO 13
FIOS POR CM2 , TAM. 15 X 30
CM
FECHADA
ESTÉRIL.
PACOTE
CONTENDO
1
UNIDADE
COMPRESSA
DE
GAZE
ALGODONADA 10X15 CM
CURATIVO
OCLUSIVO,
RECOBERTA C/ MANTAS DE
ALGODÃO HIDRÓFILO, COM
ENVOLTÓRIO DE TECIDO DE
GAZE HIDRÓFILA, MÍNIMO 13
FIOS POR CM2 , TAM. 10 X 15
CM
FECHADA
ESTÉRIL.
PACOTE
CONTENDO
1
UNIDADE

FRASCO

5

R$
16,81

R$

84,05

FRASCO

120

R$
2,88

R$

345,60

UND

100

R$
0,56

R$

56,00

UND

50

R$
4,52

R$

226,00

PACOTE 10.000

R$
0,62

R$

6.200,00

PACOTE

500

R$
1,28

R$

640,00

PACOTE

200

R$
1,25

R$

250,00
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DETERGENTE
ENZIMÁTICO
CONTENDO NO MINÍMO 4
ENZIMAS
SENDO
UMA
SUBTILINASE, UMA AMILASE,
UMA CELULASE E UMA LIPASE.
TENSOATIVO NÃO IÔNICO,
ESTABILIZANTE, E VEÍCULO,
COM PH NEUTRO QUANDO
CONCENTRADO E LEVEMENTE
ALCALINO APÓS DILUÍDO,
BIODEGRADÁVEL,
NÃO
CORROSIVO
PARA
AÇO,
ALUMÍNIO,
BORRACHAS,
POLÍMEROS
DE
ALTA
DENSIDADE E NÃO IRRITANTE
PARA A PELE E MUCOSAS.
AÇÃO
DESTINADA
A
DISSOLVER E DEGRADAR
MATÉRIA
ORGÂNICA
DE
MATERIAIS
MÉDICOS
E
HOSPITALARES. USO MANUAL
E/OU
LAVADORAS
EM
LAVADORAS SENDO NÃO
ESPUMANTE. EMBALADO EM
MATERIAL QUE GARANTE A
INTEGRIDADE DO PRODUTO,
TRAZENDO EXTERNAMENTE
INFORMAÇÕES INERENTES À
LEGISLAÇÃO E INSTRUÇÕES
DE USO. APRESENTAR FICHAS
TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO
DE
CADA
ENZIMA
SEPARADAMENTE,
FORNECIDA
PELO
FABRICANTE DAS ENZIMAS,
PARA COMPROVAÇÃO DA
QUANTIDADE DE ENZIMAS
CONTIDAS NA FORMULAÇÃO
DO PRODUTO. APRESENTAR
LAUDO DE ESTABILIDADE
ENZIMÁTICA.
DEVERÁ
ATENDER A RDC55 DE 14 DE
NOVEMBRO DE 2012 E
APRESENTAR DOCUMENTO DE
REGISTRO SANITÁRIO NA
ANVISA – PRODUTO RISCO 2.
FORNECIMENTO EM GALÃO
DE 5 LITROS

GALÃO

10

R$
232,50

R$

2.325,00
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44

45

46

47
48
49

50

51

52

DISPOSITIVO INTRAVENOSO
SCALP Nº.21 CAIXA COM 100 CAIXA
UNIDADES
DISPOSITIVO INTRAVENOSO
SCALP Nº.23 CAIXA COM 100 CAIXA
UNIDADES
EQUIPO
PARA
ADM.
ENDOVENOSA DESCARTAVEL
MACROGOTA COM INJETOR
UNID
LATERAL,
CAMERA
DE
GOTEJAMENTO
E
PINÇA
ROLETE
EQUIPO
FOTOSENSIVEL
MACROGOTAS COM INJETOR
LATERAL,
CAMERA
DE UNID
GOTEJAMENTO
E
PINÇA
ROLETE
EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS
UNID
COM CLAMP
ESCOVA
GINECOLOGICA
PACOTE
PACOTE COM 100 UNIDADE
ESPARADRAPO
ROLO
IMPERMEÁVEL 10X4,5 ROLO
ESPÁTULA DE AYRES PCT C/
100 EM MADEIRA, FORMATO
ACHATADO, DIMENSÕES 180
PACOTE
MM (COMPRIMENTO) X 16,5
MM (LARGURA) X 1,5 MM
(ESPESSURA).
ESPÉCULO VAGINAL TAM G,
POLIESTIRENO CRISTAL, TIPO:
VAGINAL,
TAMANHO:
GRANDE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
SEM
UNID
LUBRIFICAÇÃO,
ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL,
APRESENTAÇÃO:
EMBALAGEM INDIVIDUAL
ESPÉCULO VAGINAL TAM M,
POLIESTIRENO CRISTAL, TIPO:
VAGINAL,
TAMANHO:
GRANDE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
SEM
UNID
LUBRIFICAÇÃO,
ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL,
APRESENTAÇÃO:
EMBALAGEM INDIVIDUAL

5

R$
29,87

R$

149,35

5

R$
29,08

R$

145,40

1000

R$
1,24

R$

1.240,00

500

R$
3,68

R$

1.840,00

R$

785,00

R$

400,00

R$

4.615,00

500
20
500

R$
1,57
R$
20,00
R$
9,23

20

R$
8,30

R$

166,00

100

R$
1,17

R$

117,00

800

R$
1,08

R$

864,00
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53

54

55

56

ESPÉCULO VAGINAL TAM P,
POLIESTIRENO CRISTAL, TIPO:
VAGINAL,
TAMANHO:
GRANDE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
SEM
LUBRIFICAÇÃO,
ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL,
APRESENTAÇÃO:
EMBALAGEM INDIVIDUAL
FIO DE NYLON 2.0 COM
AGULHA CURVA 30 MM 3/8
COMPRIMENTO 45 CM, COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA,
DATA
FABRICAÇÃO, TEMPO DE
VALIDADE E REGISTRO EM
ÓRGÃO
COMPETENTE.
EMBALAGEM: CAIXA COM 24
UNIDADES
FIO DE NYLON 3.0 COM
AGULHA CURVA 30 MM 3/8
COMPRIMENTO 45 CM, COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA,
DATA
FABRICAÇÃO, TEMPO DE
VALIDADE E REGISTRO EM
ÓRGÃO
COMPETENTE.
EMBALAGEM: CAIXA COM 24
UNIDADES
FIO DE NYLON 4.0 COM
AGULHA CURVA 30 MM 3/8
COMPRIMENTO 45 CM, COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA,
DATA
FABRICAÇÃO, TEMPO DE
VALIDADE E REGISTRO EM
ÓRGÃO
COMPETENTE.
EMBALAGEM: CAIXA COM 24
UNIDADES

UNID

300

R$
0,95

R$

285,00

CX

5

R$
39,37

R$

196,85

CX

5

R$
37,93

R$

189,65

CX

30

R$
36,11

R$

1.083,30
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FITA CIRÚRGICA ADESIVA
MICROPORE, IMPERMEÁVEL E
ANTIALÉRGICA,
NA
COR
BRANCA,
CONFECCIONADA
COM SUBSTRATO DE NÃO
TECIDO À BASE DE FIBRAS DE
VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E
MASSA ADESIVA À BASE DE
POLIACRILATO
HIPOALERGÊNICO,
COM
ÓTIMA
ADERÊNCIA,
QUE
ACEITE
ESCRITA
COM
QUALQUER TIPO DE TINTA,
ISENTA DE SUBSTÂNCIAS
ALERGENAS, ENROLADA EM
CARRETEL E NO TAMANHO DE
10 CM X 4,5 M. EMBALAGEM:
ROLO INDIVIDUAL

ROLO

300

R$
6,48

R$

1.944,00

58

FITA CREPE 24MMX50MM

ROLO

100

R$
7,30

R$

730,00

10

R$
8,26

R$

82,60

10

R$
41,83

R$

418,30

2000

R$
13,12

R$

26.240,00

100

R$
7,65

R$

765,00

59

60

61

62

FIXADOR
CITOLÓGICO,
SOLUÇÃO
DE
PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL FRASCO
ABSOLUTO.
EMBALAGEM:
SPRAY COM 100 ML
FRASCO
COLETOR
PARA
PCT
CITOLOGIA PCT COM 100 UNID
GAZE HIDRÓFILA COMPRESSA
SIMPLES,
NÃO
ESTÉRIL,
DIMENSÕES 7,5 X 7,5 CM, COM
9 FIOS/CM², EM TECIDO
ABSORVENTE TIPO TELA
PACOTE
100% ALGODÃO, NA COR
BRANCA,
COM
DOBRA
LATERAL PARA DENTRO.
EMBALAGEM: PACOTE COM
500 UNIDADES.
GEL, PARA USG E ECG,
INCOLOR, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE,
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO FRASCO
DE VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTÉRIO
DA
SAÚDE.
EMBALAGEM: FRASCO COM
250 G
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63

64

65

66

67

68

GEL, PARA USG E ECG,
INCOLOR, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE,
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO FRASCO
DE VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTÉRIO
DA
SAÚDE.
EMBALAGEM: FRASCO COM
1KG
HIDROGEL COM ALGINATO:
CURATIVO
PRIMÁRIO,
ABSORVENTE,
TRANSPARENTE E VISCOSO.
GEL
CONSTITUÍDO
PRINCIPALMENTE
POR UNID
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO,
CARBOXIMETILCELULOSE
(CMC), PROPILENOGLICOL E
ÁGUA
PURIFICADA.
EMBALAGEM 85 G
INDICADOR
QUÍMICO,
CLASSE:CLASSE
V,
TIPO
USO:INTERNO,
TIPO:INTEGRADOR,
APRESENTAÇÃO:TIRA
DE PACOTE
PAPEL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:PARA
ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.
PACOTE 50 UNIDADES
LÂMINA COM BORDA FOSCA
PARA
MICROSCOPIA,
CAIXA
DIMENSÕES 26 X 76 MM CAIXA
COM 50 UNIDADES
LÂMINA PARA BISTURI Nº. 11,
FABRICADA EM AÇO
CARBONO INOXIDÁVEL,
ATÓXICA, DESCARTÁVEL E
ESTÉRIL, SEM REBARBAS,
CAIXA
COM CORTE AFIADO E QUE SE
ADAPTEM AOS CABOS DE
BISTURI PADRÃO.
EMBALAGEM: CAIXA COM 100
UNIDADES
LÂMINA PARA BISTURI Nº. 15,
FABRICADA EM AÇO
CARBONO INOXIDÁVEL,
ATÓXICA, DESCARTÁVEL E
CAIXA
ESTÉRIL, SEM REBARBAS,
COM CORTE AFIADO E QUE SE
ADAPTEM AOS CABOS DE

10

R$
12,00

R$

120,00

50

R$
28,00

R$

1.400,00

300

R$
40,77

R$

12.231,00

20

R$
6,75

R$

135,00

3

R$
41,88

R$

125,64

10

R$
43,50

R$

435,00
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EMBALAGEM: CAIXA COM 100
UNIDADES

69

70

71

72

73

LÂMINA PARA BISTURI Nº. 21,
FABRICADA EM AÇO CARBONO
INOXIDÁVEL,
ATÓXICA,
DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, SEM
REBARBAS,
COM
CORTE CAIXA
AFIADO E QUE SE ADAPTEM
AOS CABOS DE BISTURI
PADRÃO. EMBALAGEM: CAIXA
COM 100 UNIDADES
LANCETA AUTOMATICA PARA
DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA
CAPILAR
EM
PACIENTES
INSULINA DEPENDENTES E
TESTE DO PEZINHO COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CAIXA
PROCEDÊNCIA,
DATA
FABRICAÇÃO, TEMPO DE
VALIDADE E REGISTRO EM
ÓRGÃO, CAIXA COM 100
UNIDADES
LENÇOL HOSPITALAR, DE
PAPEL
DESCARTÁVEL,
ESTERILIZADO, DIMENSÕES ROLO
700 MM X 50 M. EMBALAGEM:
ROLO COM 50 METROS.
LENCOL USO HOSPITALAR
DESCARTAVEL,
MATERIAL:
TNT BRANCO, LARGURA: 0,90
CM, GRAMATURA: 20 G/M²,
COMPRIMENTO: 2,0M, PICOTE:
N/D,
ELASTICO:
COM PACOTE
ELASTICO
ESPECIFICAÇÃO
COMPLEMENTAR:
LENÇOL
DESCARTÁVEL
COM
ELÁSTICO. PACOTE COM 10
UNID
LINDOCAINA
GEL
30G:
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA UNID
GELEIA 2%

10

R$
33,00

R$

330,00

150

R$
5,19

R$

778,50

1000

R$
8,79

R$

8.790,00

500

R$
20,80

R$

10.400,00

100

R$
2,16

R$

216,00
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74

75

76

LUGOL FORTE PARA TESTE DE
SCHILLER, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO
E
PROCEDÊNCIA,
DATA
FABRICAÇÃO, TEMPO DE FRASCO
VALIDADE E REGISTRO EM
ÓRGÃO
COMPETENTE.
EMBALAGEM: FRASCO COM
1000 ML.
ÓLEO DE ÁCIDOS GRAXOS
ESSENCIAIS. Óleo AGE para
feridas formulado com os
Ácidos Capróico, Caprilico,
Cáprico, Láurico, Miristico,
Pentadecanóico,
Palmítico,
Palmitoleico, Margárico, Cis10-Heptadecenóico, Esteárico,
Oleico, T-Linoleico, Linoleico,
T-Linolênico,
Linolênico,
Araquídio,
Eicosenóico
e
Behenico, contendo ainda
Palmitato de Retinol (vitamina
A) e Acetado de Tocoferol
(vitamina E), registrado no
FRASCO
Ministério da Saúde como
“Produto para Saúde e Classe
de Risco III” e com a finalidade
de uso no tratamento de feridas
agudas e crônicas, apresenta
certificado de boas práticas de
fabricação, não estéril, pronto
uso, embalado individualmente
em frascos plásticos PET, com
bico aplicador e tampa
perfurante, contendo dados de
identificação do produto, nº
lote, validade e nº do registro
no Ministério da Saúde. Frascos
de 200 ml
PULVERIZADOR/BORRIFADOR
FABRICADO
EM
POLIPROPILENO
(PP);
PRODUTO
LIVRE
DE
FRASCO
BISFENOL-A
(BPA),
COM
GATILHO
E
SAÍDA
ARTICULÁVEL, COR BRANCO,
EMBALAGEM 500ML

10

R$
133,69

R$

1.336,90

100

R$
22,00

R$

2.200,00

50

R$
10,68

R$

534,00
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77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

PVPI TÓPICO, SOLUÇÃO COM
POLIVINILPIRROLIDONA
A
10%, FRASCO PLÁSTICO COM
Q. S. P. AQUOSO EQUIVALENTE FRASCO
A 1 % DE IODO ATIVO.
EMBALAGEM: FRASCO COM
1000 ML.
FITA PARA AUTOCLAVE
(INDICADOR DE VAPOR ROLO
UNID
19x30 mm)
SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML
PARA INSULINA COM AGULHA
UNID
FIXA 13 X 4,5. EMBALAGEM
INDIVIDUAL
SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML
– SEM AGULHA. EMBALAGEM UNID
INDIVIDUAL
SERINGA DESCARTÁVEL 03
ML – SEM AGULHA.
UNID
EMBALAGEM INDIVIDUAL
SERINGA DESCARTÁVEL 05
UNID
ML – SEM AGULHA.
EMBALAGEM INDIVIDUAL
SERINGA DESCARTÁVEL 10
ML – SEM AGULHA.
UNID
EMBALAGEM INDIVIDUAL
SERINGA DESCARTÁVEL 20
ML – SEM AGULHA.
UNID
EMBALAGEM INDIVIDUAL
SERINGA DESCARTÁVEL 60
ML – SEM AGULHA.
UNID
EMBALAGEM INDIVIDUAL
SONDA URETRAL DE ALÍVIO
Nº.
10,
DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, EMBALADA
EM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E UNID
PROCEDÊNCIA,
DATA
FABRICAÇÃO, TEMPO DE
VALIDADE E REGISTRO EM
ÓRGÃO COMPETENTE.
SONDA VESICAL DE FOLEY
Nº16 DE SILICONE COM
AGENTE
REDUTOR
DE
BIOFILME, VIAS: 2 VIAS,
CONECTOR:
CONECTOR
UND
PADRÃO,
VOLUME:
COM
BALÃO CERCA 30 ML, TIPO
PONTA:
PONTA
DISTAL
CILÍNDRICA COM ORIFÍCIO,

24

R$
25,55

R$

613,20

100

R$
4,52

R$

452,00

8.000

R$
0,34

R$

2.720,00

2.500

R$
0,35

R$

875,00

3.000

R$
0,45

R$

1.350,00

5.000

R$
0,48

R$

2.400,00

4000

R$
0,65

R$

2.600,00

4000

R$
0,87

R$

3.480,00

500

R$
1,70

R$

850,00

2000

R$
0,66

R$

1.320,00

30

R$
3,86

R$

115,80
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ESTERILIDADE:
ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:
EMBALAGEM INDIVIDUAL

88

89

90

91

SONDA VESICAL DE FOLEY
Nº18 DE SILICONE COM
AGENTE
REDUTOR
DE
BIOFILME, VIAS: 2 VIAS,
CONECTOR:
CONECTOR
PADRÃO,
VOLUME:
COM
UND
BALÃO CERCA 30 ML, TIPO
PONTA:
PONTA
DISTAL
CILÍNDRICA COM ORIFÍCIO,
ESTERILIDADE:
ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:
EMBALAGEM INDIVIDUAL
SULFADIAZINA DE PRATA
CREME
1%
(10MG/G) BISNAGA
BISNAGA 50G
TIRAS REAGENTES DE
MEDIDA DE GLICEMIA
CX
CAPILAR CX C/ 50 UNID.
(ACCU CHECK)
EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 2MTS
(COMPATÍVEL COM SISTEMA
DE
OXIGENOTERAPIA
(CÂNULA/CATETER
NASAL,
UND
CONCENTRADOR
DE
OXIGÊNIO,
CILINDRO
DE
OXIGÊNIO E UMIDIFICADOR
DE OXIGÊNIO)
TOTAL

30

R$
3,87

R$

116,10

100

R$
7,07

R$

707,00

800

R$
37,08

R$

29.664,00

R$
3,50

R$

700,00

200

R$ 193.064,33

TOTAL R$ 193.064,33 (cento e noventa e três mil sessenta e quatro reais e trinta e três centavos)
1.1.2. Não serão aceitos nenhum preço unitário ou global, superiores ao médio estimado, constante no
respectivo edital.
1.2. Local da Entrega: Os produtos desta licitação elencados no item 1.1 “Do Objeto”, serão entregues
na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada no município de Muniz Ferreira – BA, CEP 44.575000 ou no local informado na Ordem de Fornecimento.
1.3. Prazo de validade do registro: O prazo de validade do registro de preços, será de 12 meses e
durante este prazo, as propostas selecionadas ficarão à disposição da Administração para que efetue
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as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a conveniência dos
órgãos e/ou entidades contratantes, até o limite estabelecido.
1.4.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.5. Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor médio dos itens
licitados, colhidos por pesquisa de preços no banco de preços.
1.5.1. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo, com
vistas franqueadas a todos interessados, conforme entendimento exarado no Acordão n.º 114/2007 –
Plenário do Tribunal de Contas da União, dentre outros no mesmo sentido, citem-se os Acórdãos nº
1.248/2009 e 1935/2006, todos do Plenário.
1.6. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e participantes será de
no mínimo 50%(cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência. O
Consumo Mensal será informado em Cronogramas de Fornecimentos encaminhados pela Secretaria
Municipal de Saúde.
1.7. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100%(cem por cento) das
quantidades estimadas neste Termo de Referência.
1.8. DAS AMOSTRAS E DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS
1.8.1. Após a fase de habilitação na licitação, sendo a marca ofertada de aquisição inédita ou já tendo
apresentado problemas para a Administração, a Pregoeira poderá solicitar do licitante classificado
provisoriamente em primeiro lugar a apresentação de amostras de produtos ofertados para avaliação
e seleção, as quais deverão ser submetidas a testes necessários, na forma deste Edital. Os itens serão
informados pelos representantes da Secretaria Municipal de Saúde na Sessão, bem como o prazo para
entrega das amostras.
1.8.2. As amostras solicitadas serão avaliadas e submetidas a testes necessários realizados pela
Secretaria Municipal de Saúde, no dia útil imediatamente subsequente ao fim do prazo para entrega
das amostras. Para o ato de avaliação e análise das amostras ficam convocados os licitantes
interessados, devendo ser convocada a presença de membro representante do Conselho de Saúde.
1.8.3. As amostras deverão estar em embalagem original e ser entregue devidamente identificadas com
o nome do fornecedor, o número da licitação, o número do item ou lote ao qual pertence e
descriminando ainda a quantidade, o peso e a marca do produto.
1.8.4. A não apresentação da amostra implicará na automática desclassificação do licitante para o item,
lote e/ou da proposta. A apresentação da amostra em desacordo com as exigências deste edital
implicará na possibilidade de apresentação de nova amostra de melhor qualidade, sem que isso
represente aumento no valor da proposta.
1.8.5. A Secretaria Municipal de Saúde poderá solicitar, caso necessário, junto a Vigilância Sanitária,
parecer técnico quanto as condições higiênicas e sanitárias da(s) empresa(s) fornecedora(s) para os
unidades de saúde, assim como colher amostra in loco para análise. Os custos com laudos de análise
dos produtos entregues correrão por responsabilidade do fornecedor, sem ônus para a Secretaria
Municipal de Saúde.
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1.8.6. As amostras serão analisadas por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, que observará como
critérios de avaliação, além das especificações descritas para cada item, conforme Anexo deste edital.
1.8.7. A Secretaria Municipal de Saúde poderá solicitar Laudo Técnico, elaborado por órgão
comprovadamente qualificado, de análise da conformidade do produto com as normas constantes da
especificação.
1.8.8. A Secretaria da Saúde poderá submeter à análise, em laboratório por ela credenciado, o produto
entregue pela Contratada, em qualquer fase da sua distribuição, para avaliar a sua conformidade com
as especificações constantes neste edital e na proposta apresentada na licitação pela proponente.
1.8.9. No caso das amostras não atenderem às exigências editalícias, a Pregoeira examinará as ofertas
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, verificando-se as amostras por
estes apresentadas no mesmo prazo e condições deste Edital e assim sucessivamente, até a apuração
de uma que atenda ao edital.

2 – ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
2.1. Quanto ao modelo:
2.1.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes
do Anexo I – Termo de Referência, em consonância com o modelo do Anexo IV – Planilha de
Quantitativos e Proposta de Preços, expressando os valores em moeda nacional – Reais e centavos, em
duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. O erro na
discriminação de 100% (cem por cento) dos itens, quantidades e especificações dos itens de um lote
ensejará a desclassificação da licitante.
2.1.2. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, conforme modelo constante do Anexo II, sob pena de desclassificação.
2.1.3. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na concessão de
tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar nº 123/2006, também deverá constar do
envelope de proposta de preços a Declaração de Enquadramento (Lei Complementar nº 123/06) em
consonância com o modelo do Anexo III
2.1.4. Também deverá constar do envelope de proposta de preços a Declaração de Pleno Conhecimento
e Atendimento às exigências de habilitação, conforme o modelo constante do Anexo IX.
2.2. Quanto ao Conteúdo da Proposta de Preço:
2.2.1. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel
cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais,
fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
2.2.2. A marca, o prazo de garantia, as características e, quando exigível, o modelo e a referência de
cada um dos bens ofertados deverão ser informados na proposta.
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2.2.3. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer
outra.
3 – DETERMINAÇÕES ADICIONAIS:
3.1. Além das previsões contidas neste edital, bem como daquelas decorrentes de lei, deverão ser
observadas, nas contratações decorrentes desta licitação, as seguintes determinações:
3.1.1. Da subcontratação
3.1.1.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Contratada com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
Contratada, não se responsabilizando o Contratante por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
3.1.2. Do Fornecimento dos Produtos
3.1.2.1 Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo
com as necessidades e conveniências da CONTRATANTE:
a) o CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Ordem de Fornecimento”,
conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes,
devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da Prefeitura Municipal;
b) a “Ordem de Fornecimento” deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas ao
fornecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o fornecimento.
c) Os materiais deverão ser entregues das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta.
d) O Contratado se compromete a entregar os produtos para exames de laboratórios com garantia
mínima de 10 (dez) anos contra defeito de fabricação. Os demais materiais deverão ter garantia de no
mínimo 12 (doze) meses contados da entrega do material.
e) Apresentar o número do registro ou protocolo do órgão competente no rótulo do produto e ainda
quanto a Identificação/Embalagem - O material deverá estar perfeitamente identificado com:
1. Referência;
2. Nome do Fabricante; e
3. Lote de fabricação, para efeito da garantia.
f) Atraso na entrega será cobrado multa de acordo com normas legais.
g) Não serão permitidos materiais e produtos experimentais ou sem aprovação do registro pelo
órgão competente.
h) A CONTRATADA fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Ordem de Fornecimento”,
devidamente preenchida, datada e assinada por funcionário autorizado, conforme modelo
previamente apresentado pela CONTRATANTE e acordado pelas partes.
i)Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o fornecimento dos materiais licitados
mediante contato telefônico pelo responsável identificado pelo CONTRATANTE, junto ao preposto
indicado pela Contratada.
j) O responsável pelo recebimento terá direito de recusar o produto que não estiver em sua embalagem
a identificação do produto, o prazo de validade e o peso. Caso a Ordem de Fornecimento contenha mais
de um produto solicitado e quando da entrega dos produtos constatar-se erro por parte do Contratado,
este deverá deixar com a Secretaria Municipal de Saúde os produtos para os quais não houve equívoco
e providenciar a retificação da nota imediatamente, enviando-se a Nota Fiscal Eletrônica retificada
para o Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.
k) O material será recusado no caso de especificações fora dos padrões, erro quanto ao produto
solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em
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sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua
composição.
l) O material recusado deverá ser substituído no prazo máximo 48 (quarenta e oito) horas, contado a
partir do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando o
CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.
m) Não será admitida recusa de fornecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade
instalada.
n) Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá providenciar
alternativas de fornecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pelo
CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.
4 – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
4.1. A contratação com o licitante vencedor obedecerá as condições do instrumento de contrato
constante do Anexo XI, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento
equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.
4.2. Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de leis,
decretos e instruções, serão observadas, na contratação derivada deste instrumento convocatório, as
seguintes Obrigações:
4.2.1. fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente da Administração;
4.2.2. zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente
às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
4.2.3. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
4.2.4. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
4.3. Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor médio dos itens
licitados, colhidos no mercado local, no Banco de Preços.
5 – JUSTIFICATIVAS
5.1. Justifica – se a necessidade de considerando um serviço essencial para a população e garantir o
bem-estar e a saúde da população, origina-se a presente solicitação em caráter emergencial. Segue em
anexo a planilha de descrição e quantitativo dos medicamentos.

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YCL936FSE99UWIJU3M7GZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Março de 2022
154 - Ano X - Nº 1744

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal
5.2. O bem licitado deverá ser entregue de forma parcelada, conforme demanda da Secretaria
Municipal de Saúde, cujo prazo de entrega não deverá ultrapassar 07 (sete) dias úteis da solicitação
do Setor de Compras da Unidade.
5

- DO PREPOSTO

6.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o período de
vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.
6.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo,
número de telefone de contato, inclusive celular, número de CPF e do documento de identidade, além
dos dados relacionados à sua qualificação profissional.
6.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à
unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado para
esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos demais assuntos pertinentes à
execução do contrato, relativos à sua competência.
6.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços
prestados.
7 - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
7.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as
necessidades e conveniências do Contratante:
a)
o Contratado fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Ordem de Fornecimento”,
conforme modelo previamente apresentado pelo Contratante e acordado pelas partes, devidamente
datada e assinada por funcionário autorizado da Prefeitura Municipal;
b)
a “Ordem de Fornecimento” deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas
ao fornecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o fornecimento.
7.2. O material será recusado no caso de especificações fora dos padrões, erro quanto ao produto
solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em
sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua
composição.
7.3. O material recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas,
contado a partir do recebimento pelo Contratado da formalização da recusa pelo Contratante, arcando
o Contratado com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.
7.4. Para o fornecimento de materiais para procedimentos nas Unidades de Saúde, deverão ser
especificados os quantitativos a serem fornecidos, no preenchimento da requisição da Secretaria
Municipal de Saúde, bem como fornecer o devido comprovante.
7.5. Não será admitida recusa de fornecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade
instalada.
7.5. Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá providenciar
alternativas de fornecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 03 (três) dias,
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após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pelo CONTRATANTE,
sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.
8 - DO PREÇO
8.1. O preço unitário considerado para o fornecimento de materiais para procedimentos cirúrgicos
será o preço ofertado na proposta vencedora.
8.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o
Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
8.3. Os preços dos materiais são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da
data de apresentação da proposta.
8.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços
poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite
máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
8.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise
e negociação a Prefeitura Municipal.
9 - VIGÊNCIA
9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em
dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
10 - UNIDADE FISCALIZADORA
10.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal de Saúde, por servidor
especificamente designado para este fim.
11 - DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do fornecimento,
por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do licitante
vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada
pelo Órgão de Competente.
11.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e FGTS.
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, objeto
deste Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações
federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público,
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procurando – dentro do possível – conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar, perante o
público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.
13 - MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
13.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no banco de preços.
13.2. O Setor Responsável pela cotação, foi a Secretaria Municipal de Administração, que o fez através
da Sra. Lindiane Brandão Oliveira Azevedo, portadora CPF 667.127.505-04.
14 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
14.1 Os Servidores responsáveis pelo Almoxarifado e Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde
acompanharão no dia do certame todos os requisitos referentes ao que se referir a qualificação técnica,
emitindo um parecer técnico no que couber.
Muniz Ferreira, 08 de fevereiro de 2022.

Renato Malta Lírio Filho
Secretária Municipal de Saúde
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022-SRP
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído
de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação
no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por
mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão
licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022-SRP
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído
de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para os efeitos do
tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06 e para fins de participação no certame
licitatório acima identificado, declaramos:
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do
art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
Ou
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na
condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022-SRP
ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

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

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022-SRP
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

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

Local,

de

de 20__.
_

Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YCL936FSE99UWIJU3M7GZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Razão

Sexta-feira
18 de Março de 2022
161 - Ano X - Nº 1744

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022-SRP
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

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

Local,

de

de 20__.

_
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022-SRP
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

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

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022-SRP
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2022 – TERMO DE CONTRATO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MUNIZ
FERREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
____________, PARA FORNECIMENTO DE......
O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
13.796.461/0001-64, com sede administrativa Prefeitura Municipal na Praça ACM Junior, nº 168,
Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gileno
Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF 597.084.505-10, RG 05.672.898-00 SSP-BA, através
do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 11.371.157.0001-40, representado pelo Secretário Municipal de
Saúde Sr Renato Malta Lírio Filho, CPF: 697.497.445-00 doravante denominado CONTRATAN, e a
Empresa ________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o
nº ________________, estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo],
Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de
Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº
________________, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato
social/estatuto social], com base no Edital do Pregão Eletrônico nº. 027/2022-SRP e todas as
disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente
contrato de fornecimento, instruído no Processo Administrativo nº 116/2022, mediante as cláusulas
e condições que se seguem:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto a Seleção de propostas para contratação de empresa para
o fornecimento futuro e eventual para aquisição de material penso e outros insumos médicohospitalares para servir a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira, para
atender a secretaria de saúde para suprir as demandas no atendimento eficiente aos munícipes de
Muniz Ferreira na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, descritas no(s) item(ns)
_______, especificados na Tabela prevista na Cláusula Segunda deste Contrato, conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº.
027/2022-SRP e quantitativos constantes da tabela a seguir:
V.
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
FORMA
MARCA
QUANT
UNITÁRIO
TOTAL
...
....
...
...
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1. O valor total deste contrato é de R$ ___(___).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações 1
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
UNIDADE: Informar no Contrato
PROJETO/ATIVIDADE: Informar no Contrato
ELEMENTO DE DESPESA: Informar no Contrato
FONTE DE RECURSOS: Informar no Contrato
3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária
prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura
Municipal de Muniz Ferreira pela Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1 O prazo para entrega do objeto da licitação, é de 07 (sete) dias úteis a contar da data do recebimento
da Autorização de Fornecimento que será emitida via e-mail, com numeração específica para registro do
envio e acompanhamento de prazo de entrega.
4.2. A aquisição será por demanda, mediante apresentação de formulário próprio, emitido por uma
das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal em papel timbrado e assinado por responsável
previamente identificado, encaminhado ao CONTRATADO no prazo de no mínimo 05 (cinco) dias úteis.
4.3. Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o fornecimento do material mediante
contato telefônico pelo responsável identificado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO
5.1. O fornecimento deverá ser executado na forma prevista no Termo de Referência da Licitação e de
acordo com as necessidades e conveniências do Contratante:

1

A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Município de Muniz Ferreira,
consignadas nas Dotações informadas por oportunidade da Contratação. O Decreto Municipal
que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017 que “na licitação para Registro
de Preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a
formalização do contrato ou outro instrumento hábil
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5.1.1. O preço contratado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a única e
completa remuneração pelo fornecimento do material, incluído frete até os locais de entrega.
5.1.2. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerandose a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar qualquer custo financeiro para
o período de processamento das faturas.
5.1.13. É vedada a cessão ou transferência total do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação
da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
5.1.14. É possível a subcontratação parcial do objeto desde que devidamente autorizada pela
Contratada.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste contrato é de _____ (quantidade por extenso), contado da data da sua
assinatura, para o fornecimento dos materiais especificados nas Cláusulas Primeira e Segunda deste
Contrato, excluídos o dia do começo e incluído o do vencimento, estando a sua vigência adstrita art.
57, § 1º. da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
7.2. O CONTRATADO deve:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente
às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar
e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando
à perfeita execução deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou
norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica
necessária à sua execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação
de sua quantidade, preço unitário e valor total.
a) Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar a cada
fatura, comprovação de regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.º 8.666/93).
b) observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
c) cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Eletrônico nº. 027/2022-SRP ao qual está
vinculado.
7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do
contratante;
b) a subcontratação total para a execução do objeto deste contrato.
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência
deste contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua
assinatura;
c) Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, podendo,
para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios de fornecimento
elaborados pela Contratada;
d) Proporcionar à Contratada o acesso às informações e documentos necessários ao fornecimento dos
materiais, bem como aos locais onde os bens serão entregues;
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e) Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão
ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize
sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
f) Indicar o local onde os materiais serão entregues para atendimento da demanda e recolhidos.
g) Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o estabelecido em contrato.
h) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues, caso os mesmos afastem-se das especificações
do Edital e seus Anexos e da Proposta da contratada.
i) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto
à aplicação de penalidades pelo descumprimento total ou parcial do contrato.
j) observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo I - Termo de Referência do
edital do Pregão Eletrônico nº. 027/2022-SRP.
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal válido
correspondente ao material fornecido.
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
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9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por
servidor ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a
assistência de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização do fornecimento de que trata este ato licitatório será exercido pelo Executor do
Contrato, designado pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5% (cinco
por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e
ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando do
último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
10.1. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as
obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º
do art. 56 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do
fornecimento realizado, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta
corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente,
devidamente atestada pelo Órgão de Competente.
11.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da CONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento realizado, em 02
(duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, para fins
de liquidação e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações de regularidade trabalhista e
fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e perante o FGTS.
11.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da
operação final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais
a partir da terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais.
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11.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota
fiscal/fatura será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a
mesma providencie as medidas saneadoras.
11.6. O Contratante não fica obrigado a tomar os produtos/serviços na totalidade do valor e das
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fornecimento/serviço efetivamente realizado.
11.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
12.1. O preço unitário considerado para o fornecimento/execução dos serviços será o preço ofertado
na proposta vencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o
CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
12.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços
poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite
máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise
e negociação a Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira.
12.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor
o preço que se tornou excessivo.
12.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com
a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem
incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte
fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I = 6/100

I = 0,00016438

365

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
13.2. O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

14.1.

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

14.2.

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

14.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
14.4.

O atraso injustificado no início do fornecimento;

14.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
14.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e
no contrato;
14.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e
autorização expressa no Edital ou contrato;
14.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
14.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei
nº 8.666/93;
14.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
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14.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
14.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execução do contrato;
14.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
14.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços/materiais, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
14.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a
situação;
14.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes
do serviço/fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
14.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
14.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
14.19. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES
15.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
15.1.1. Advertência por escrito;
15.1.2. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta)
dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
15.1.3. Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
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15.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
15.2.1. Advertência por escrito;
15.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por
ocorrência, até o limite de 30%;
15.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
15.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para
inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
15.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser
aplicadas às empresas ou aos profissionais que
15.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.5. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
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15.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado
ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
15.7. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela
Administração.
15.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
T
15.9. As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário Municipal de Administração e
Planejamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
16.
O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula-se ao
edital e anexos do Pregão Eletrônico nº. 027/2022-SRP, constante do Processo Administrativo nº
116/2022, bem como à proposta do CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Nazaré, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Muniz Ferreia - BA, em [data].

Gileno Pereira dos Santos
Prefeito Municipal
CI: nº 0567289800
CPF nº 597.084.505-10

Renato Malta Lírio Filho
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.371.157.0001-40
CPF: 697.497.445-00
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______________________________________________
xxxxxx
CNPJ nº. xxxx
Representante
CPF no xxxxxx

TESTEMUNHAS:
________________________________
RG/CPF
_________________________________
RG/ CPF
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SRP
ANEXO VIII
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0xx/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos _____ dias do mês de ________ de dois mil e dezenove, O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001-64, com sede administrativa
Prefeitura Municipal na Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia,
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gileno Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF
597.084.505-10, RG 05.672.898-00 SSP-BA, através do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ
11.371.157.0001-40, representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr Renato Malta Lírio Filho,
CPF: 697.497.445-00 doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02, do
Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017; aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 027/2022-SRP, conforme Ata publicada em
**/**/**** e homologada em **/**/****, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação
dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa ****, inscrita no CNPJ sob o
nº ****, com sede na ****, CEP ****, no Município de ****, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ****,
portador(a) da Cédula de Identidade nº **** e CPF nº ****, cuja proposta foi classificada no certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o Registro de Preços para Seleção de propostas para contratação de empresa
para o fornecimento futuro e eventual para aquisição de material penso e outros insumos médicohospitalares para servir a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira, para
atender a secretaria de saúde para suprir as demandas no atendimento eficiente aos munícipes de
Muniz Ferreira na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações
constantes do Edital e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

FORMA

MARCA

QUANT

V.
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

...
....
...
...
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
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2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde.
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017, e na
Lei nº 8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de Registro de Preços.
2.5.
As adesões à ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos
fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
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4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro,
sem aplicação de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem
de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever
o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando
cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas
na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes
dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação
dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela
própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser
instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido
de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante
dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de
revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a
hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou
total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município,
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4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato,
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do
fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações
com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega,
independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis
como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses
instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da
contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega;
obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificaçãosegundo a ordem da última
proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será
formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c)
autorização de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62
da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o
Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo
de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b)
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YCL936FSE99UWIJU3M7GZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Muniz Ferreira

Sexta-feira
18 de Março de 2022
179 - Ano X - Nº 1744

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal
assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade
fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a
manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, observado a
vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de atendimento do
interesse público pela não interrupção do serviço de fornecimento do medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções
“DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
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12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de
Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar nº
123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Nazaré, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Muniz Ferreia - BA, em [data].

Gileno Pereira dos Santos
Prefeito Municipal
CI: nº 0567289800
CPF nº 597.084.505-10

Renato Malta Lírio Filho
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.371.157.0001-40
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CPF: 697.497.445-00

______________________________________________
xxxxxx
CNPJ nº. xxxx
Representante
CPF no xxxxxx

TESTEMUNHAS:
________________________________
RG/CPF
_________________________________
RG/ CPF

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022-SRP
ANEXO IX
A
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022-SRP
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o
fornecimento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº.027/2022-SRP, conforme
especificação constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:
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a) prazo de validade da proposta: ..... (....................) dias;
b) prazo para fornecimento:
..... (....................) dias.

Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da
planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________ (
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:
______________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________;
c) Endereço Completo: ______________________________;
d) Fone: ______________________________;
e) Fax (se houver):
______________________________;
f) E-mail: ______________________________;
g) Conta Bancária/Agência/Banco: ______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
VALOR
VALOR
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
FORMA QUANTIDADE
UNITÁRIO2 TOTAL3
[O Licitante deve preencher
a
Proposta
conforme
discriminação, unidade e
quantidade para o item que
...
ofertar preço, de acordo com
o Termo de Referência –
Anexo I] O erro na
discriminação ensejará a
desclassificação.
VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL (POR EXTENSO):

MARCA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA4:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento
do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação,
proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais,
parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo,
rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente
aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Eletrônico nº 027/2022-SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
_________________,
_____/____/____
_____________________
LOCAL
DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
Observações:A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os
pagamentos durante a execução do contrato.

Para fins de julgamento da proposta e posterior Registro de Preço, serão consideradas até duas casas decimais.
O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.
4 O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta.
2
3
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