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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 006/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 084/2021
O MUNICÍPIO DE GUARATINGA-BAHIA, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
na pessoa do Sr. Izaias Pereira Rezende, mediante o Pregoeiro Municipal, designado pelo Decreto
nº. 161/2021, de 25 de fevereiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Município de 25 de fevereiro
de 2021, torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão, conforme condições
estabelecidas neste Edital.
REGÊNCIA LEGAL:
Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06 e
suas alterações, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº. 7.892/2013, e Decreto
Municipal nº. 160 de 10 de junho de 2020.
ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

MODALIDADE
Pregão Eletrônico SRP sob nº. 006/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço por Lote Único

FORMA DE FORNECIMENTO
Entrega Parcelada

OBJETO DE REGISTRO:
1.1.
Constitui objeto desta licitação o registro de preço para prestação de serviço de locação de
máquinas, equipamentos e veículos pesados para serviços públicos do Município de
Guaratinga/BA, conforme prazo, especificações e condições definidas, quantidades e demais
especificações constam nos lotes do Termo de Referência.
LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E
PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 084/2021
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
FORMA DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO PARCELADA;
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DOS TRABALHOS: Endereço
eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br , constante da página eletrônica do
Banco do Brasil.
Início de acolhimento das propostas: dia 10/06/2021, às 08h00min.
Abertura das propostas: dia 22/06/2021, às 08h00min.
Início da sessão de disputa dos lances: dia 22/06/2021 às 10h00min.
Tempo de disputa do lote: 15(quinze) minutos, mais o tempo aleatório do sistema.
Pregoeiro Municipal responsável: Dionísio Moraes Bianchine, nomeado pelo Decreto Municipal Nº.
161 de 25 de fevereiro de 2021, publicado no D.O.M dia 25/02/2021, e equipe de Apoio.
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes
neste edital.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Em cumprimento ao Art. 48, inciso I da Lei Federal 123/06, somente poderão participar deste Pregão,
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que comprovem seus enquadramentos conforme
estabelecido neste edital. Não havendo Microempresas e Empresas de Pequeno Porte interessadas
ou classificadas no referido lote, a licitação prosseguirá com as demais empresas que apresentarem
propostas.
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VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato terá vigência de até
12(doze) meses, contados da sua
Assinatura.

PRAZO PARA ENTREGA
O prazo para entrega deverá ocorrer impreterivelmente
dentro do prazo máximo de até 72 (setenta e duas)
horas.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO:
Os interessados deverão acompanhar as mensagens referentes a esta Licitação, tais como:
respostas a questionamentos, impugnações, recursos, alterações, convocações e etc., no Diário
Oficial do Município no endereço www.licitacoes-e.com.br, sendo exclusivamente responsáveis por
qualquer ônus recorrente, da inobservância.
1

DA RETIRADA DO EDITAL E ESCLARECIMENTOS

1.1

O Edital e seus anexos poderão ser retirados no Diário Próprio do Município no endereço:
www.guaratinga.ba.gov.br, e/ou www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 26 de maio de
2021.

1.2

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação, poderão ser adquiridos pelo Pregoeiro e Comissão de Licitação, através do email.: licitacao@guaratinga.ba.gov.br e/ou através do telefone (73) 3277-2295.

2.3. O Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço
POR LOTE, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à
distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet;
2.4. Bens e Serviços comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado;
2.5. Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
2.6. Ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos
participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório e propostas apresentadas;
2.7. Unidade Gestora – Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA;
2.8. Órgão participante: Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA.
2.9. Licitante - pessoa jurídica individual que adquiriu o presente Edital e seus elementos
constitutivos/ Anexos;
2.10. Licitante Vencedora - pessoa jurídica individual habilitada neste procedimento licitatório e
detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto deste Pregão;

2

DO OBJETO

2.1

Constitui Objeto deste Termo de Referência a seleção de proposta visando contratação da
prestação de serviços continuado de Locação de equipamentos, veículos e máquinas
pesadas para serviços públicos da Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA

2.2

A licitação será dividida em grupos formado por um ou mais itens, conforme tabela
constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos sub
grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta pra todos os itens que o
compõem.
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2.3

O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3

DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1.

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

4.1

Em cumprimento ao Art. 48, inciso I da Lei Federal 123/06, somente poderão participar
deste Pregão, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que comprovem seus
enquadramentos conforme estabelecido neste edital. Não havendo Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte interessadas ou classificadas no referido lote, a licitação
prosseguirá com as demais empresas que apresentarem propostas.

4.2

Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas nacionais que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências de habilitação,
inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas,
constante deste Edital e seus Anexos.

4.2.1

A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação e entrega,
simultaneamente na data, hora e local expressamente indicados no Aviso de Licitação, das
Documentações de Habilitação e da Proposta de Preços.

4.3

Será concedido tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3.1

Para usufruir do benefício de Micro empresa ou EPP, o licitante deverá declarar que cumpre
os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei
Complementar.

4.4

Será vedada a participação de empresas:

4.4.1

Empresa que estejam sob falência, concordata e concurso de credores e dissolução ou
liquidação;

4.4.2

Empresa que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Direta, Indireta, da União, do Distrito Federal, dos Estados ou Municípios ou estejam
punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública;

4.4.3

Consórcio de Empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.4.4

Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados,
qualquer pessoa que seja servidor ou agente político da Prefeitura Municipal;

4.4.5

Autor do Projeto Básico ou executivo ou responsável pela Licitação;

4.5

A omissão da Empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e
penalidades legais aplicáveis.

4.6

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
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sujeitará o licitante às sanções previstas pela Lei Federal nº 8.666/93, Código Penal.
5

DO CREDENCIAMENTO

5.1.

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2.

O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.

5.3.

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.

5.4.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão Eletrônico.

5.5.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

6

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1

O licitante deverá encaminhar concomitante com os documentos de habilitação
exigidos neste edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço como
também planilha de composição de custos unitários item a item, por meio do sistema
eletrônico, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
a) Proposta de Comercial, conforme Anexo I ao Termo de Referência.
b) Planilha de composição de custos unitários e demonstrativo de formação de preços,
item a item, conforme Anexo IV – ao Termo de Referência.
6.1.2 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação

6.2

O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global
ofertado, já considerado e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execução do objeto.

6.3

As propostas e os documentos de habilitação ficarão disponíveis no sistema
eletrônico.

6.4

Qualquer elemento na proposta que possa identificar o licitante importa na
desclassificação da proposta.

6.5

Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente encaminhados.

6.6

Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar válidos na data da abertura
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das propostas, exceto para casos de microempresas e empresa de pequeno porte, cujo
tratamento diferenciado será concedido, em conformidade com art. 43 §§ 1° e 2° da Lei
Complementar n° 123/2006.
6.7

O licitante é responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios, resultante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que
ocorra sua desconexão.

6.8

Os licitantes interessados na concessão de tratamento diferenciado assegurado pela Lei
Complementar nº 123/2006 deverão estar previamente cadastrados no sistema do Banco
do Brasil como microempresas ou empresas de pequeno porte.

6.9

As propostas terão validade de 60 (sessenta dias), contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

6.10

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

7

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

7.1

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro Municipal, ocorrerá
na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.

7.2

O Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro Municipal e as licitantes
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema
eletrônico.

7.3

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.

8

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1

O Pregoeiro Municipal verificará as propostas apresentadas e desclassificará,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de
lances.

9

DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1

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.

9.2

Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o Pregoeiro
Municipal poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,10% do valor estimado da
contratação, a ser admitido como variação entre um lance e outro.

9.3

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.
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9.4

O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.5

Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.

9.6

Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

10

DO MODO DE DISPUTA

10.1

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 que terá
duração de quinze minutos, encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o
aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.

10.2

Encerrado o prazo o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

10.3

Na ausência de, no mínimo, três ofertas, os autores dos melhores lances subsequentes, na
ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

10.4

Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de
vantajosidade.

10.5

Na ausência de lance final e fechado classificado, 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, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

10.6

Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.

10.7

No caso de a desconexão do Pregoeiro Municipal persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após
comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.

11

DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1

Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
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a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de
05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar
uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em
que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação,
será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da sub-condição anterior, o sistema, de forma automática, convocará
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará
um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.º 123/2006;
Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.
Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36 da Lei 8.666/93, caso não
haja envio de lances após o início da fase competitiva.
Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

12

DA NEGOCIAÇÃO

12.1

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro Municipal 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 no edital.

12.2

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

13

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

13.1

A licitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preços adequada ao último
lance ofertado após a negociação realizada devidamente preenchida na forma do Anexo II –
Modelo de Proposta de Preços, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, no prazo de até 03 (três) horas do encerramento da Sessão, por meio do
sistema www.licitações-e.com.br.

13.2

A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos:

a)
b)

Planilha de preços unitários e totais ofertados, conforme Anexo II;
Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Anexo III.

13.3

A licitante que deixar de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada
e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

13.4

O Pregoeiro Municipal examinará a proposta mais bem classificada quanto à
compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta
com as especificações técnicas do objeto.
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13.5

O Pregoeiro Municipal poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão.

13.6

Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

13.7

Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade
de remuneração.

13.8

O Pregoeiro Municipal poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários
que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pela Prefeitura Municipal de
Guaratinga/BA.

13.9

Não serão aceitas propostas com valor global superior ao estimado ou com preços
manifestamente inexequíveis.

13.10

Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são
coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão;

13.11

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do
art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se
adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

a)

questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações
em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em
dissídios coletivos de trabalho;
levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao
Ministério da Previdência Social;
consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a
iniciativa privada;
pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas
de suprimentos, supermercados e fabricantes;
verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
estudos setoriais;
consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o
proponente disponha para a prestação dos serviços;
demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
13.12

O não atendimento à solicitação do Pregoeiro Municipal no prazo fixado ou a recusa em
fazê-lo implica a desclassificação da proposta.

13.13

Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas
apontadas pelo Pregoeiro Municipal.
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14

DA HABILITAÇÃO

14.1

A habilitação das licitantes será verificada por meio da documentação especificada neste
Edital e deverá ser encaminhada exclusivamente por meio do sistema eletrônico
www.licitações-e.com.br, concomitantemente com o envio da proposta de preço. (art. 25
e 26 do Decreto Federal 10.024/2019)

14.2

As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessão pública eletrônica.

14.3

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro Municipal e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

14.4

Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados concomitantemente com o envio
das propostas, conforme determina o item 15.1, serão encaminhados pelo licitante melhor
classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo mínimo de 02
horas (conforme determina o §2º do art. 38 do Decreto 10.024/2019).

14.5

Nenhum documento de habilitação será encaminhado posteriormente. Sendo
desclassificada a empresa que não proceder o envio concomitante da proposta de preços e
dos documentos de habilitação exigidos neste edital (item 15.6) por meio do sistema
eletrônico www.licitações-e.com.br.

14.5.1

Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas: em
original; cópia autenticada, ou, cópia simples autenticada por servidor da Administração
devidamente qualificado ou por cartório competente; ou por meio de publicação em órgão
da imprensa oficial;

14.6

A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:

14.6.1

Em se tratando de Empresa individual, apresentar inscrito Registro Comercial;

14.6.2

Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.6.3

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

14.6.4

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência

14.6.5

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

14.6.6

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte segundo
determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI;
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14.6.7

Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;]

14.6.8

No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

14.6.9

Alvará de Funcionamento expedido pelo Órgão Competente na sede do Licitante.

14.6.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
14.7

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

14.7.1

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF;

14.7.2

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

14.7.3

Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14.7.4

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a qual pode ser
obtida no site http://www.tst.jus.br/certidao.

14.7.5

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;

14.7.6

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;

14.7.7

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

14.7.8

Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

14.8

A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

14.8.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede do
Proponente (válida somente se, expedida dentro de 30 dias antes da abertura das
Propostas, caso não tenha validade expressa).
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14.8.2

Balanço patrimonial do último exercício social, devidamente lançados no livro diário
registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a boa
situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses
da data da apresentação da proposta ou o balanço patrimonial, Escrituração Contábil Digital
(ECD), através do SPED – Serviço Público de Escrituração Digital que compreende:
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;
II – livro Razão e seus auxiliares, se houver;
III – livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos neles transcritos.
b.1 - As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço
de abertura e cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos
de abertura e encerramento;
b.2 - Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados;
b.3 - Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): publicados em Diário
Oficial; ou publicados em jornal de grande circulação; por fotocópia registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;
b.4 - 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 do licitante ou em outro órgão equivalente; e fotocópia
do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;
b.5 - sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;
c - Comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta
d- Apresentação dos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os
valores extraídos de seu balanço patrimonial:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

≥ 1,00

Passivo Circulante + Passivo Não-circulante

LC =

Ativo Circulante

≥ 1,00

Passivo Circulante

SG =

Ativo

≥ 1,00

Passivo Circulante + Passivo não circulante
e- As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço devidamente registrado.

14.9

A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
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documentos:
14.9.1

O Licitante deverá apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente
junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, com jurisdição na sua sede, válida
na data da abertura da Licitação, e caso for classificada vencedora, realizar a inscrição
perante ao conselho desta circunscrição.

14.9.2

Comprovação de possuir em seu quadro técnico-operacional, profissional com
qualificação de Administrador de Empresa, com registro ou inscrição no Conselho
Regional de Administração (CRA), essa comprovação deverá demonstrada através de
Certidão de registro da empresa/profissional e o Certificado de Responsabilidade Técnica
da Licitante.

14.9.3

Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome
da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para
desempenho de atividade pertinente e compatível, que comprove(m) que a licitante
tenha executado, ou esteja executando, satisfatoriamenteserviços com o objeto da licitação.

14.9.4

Responsável técnico, com qualificação de Engenheiro Civil para o Lote I e Engenheiro
Ambiental para o Lote II, que deverão integrar o quadro permanente e constar na
certidão de registro do CREA da Licitante, na data prevista para a entrega dos
envelopes, conforme estabelece o Artigo 30 da Lei 8.666/93.

14.9.5

A comprovação de vínculo dos profissionais deverá ser apresentada através de
contrato de trabalho (com a devida anotação em CTPS) ou de contrato de prestação
de serviços profissionais devidamente assinado pelas partes, e com as firmas
reconhecidas em cartório, em caso de sócio poderá comprovar o vínculo através do contrato
social.

14.9.6

Inexistência de Menor no Quadro da Empresa:

14.9.6.1 Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição
Federal, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no
quadro da empresa conforme o modelo do ANEXO V.
14.9.7

Conhecimento e atendimento às exigências de habilitação:

14.9.7.1 Declaração ter conhecimento de todas as informações e das condições para o
cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e 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, conforme
ANEXO VI;
14.9.8

Declaração única, em papel timbrado, assinado por um de seus sócios responsáveis,
constando:

14.9.8.1 Que aceita as condições estipuladas neste Edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
14.9.8.2 Que executará o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura;
14.9.8.3 Que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura, durante a execução do contrato;
14.9.8.4 Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais
não figuram empregados da Prefeitura.
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15

DOS RECURSOS

15.1

Declarada a vencedora e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será concedido o prazo de
30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

15.2

A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro Municipal a adjudicar o
objeto à licitante vencedora.

15.3

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, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do
sistema.

15.4

A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso,
em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que
começará a correr do término do prazo da recorrente.

15.5

Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, aplicado
subsidiariamente conforme preceitua o art. 9º da lei federal nº 10.520/02, fica à vista dos
autos do Processo Administrativo correspondente a este Pregão Eletrônico franqueada aos
interessados.

15.6

As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro Municipal
serão apreciados pela autoridade competente.

15.7

O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

16

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1

Não havendo a manifestação de recurso, o Pregoeiro Municipal adjudicará o objeto da
licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior.

16.2

Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade
superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o
procedimento licitatório.

17

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1

Esgotados todos os prazos recursais e após homologada a licitação, a
Administração, no prazo de até 3 (três) dias, podendo a critério da administração ser
prorrogado uma vez, pelo mesmo período, ou conforme a Administração julgar
necessário, convocará o adjudicatário para assinatura da Ata de Registro de Preços –
ARP, cujo prazo de validade encontra-se nela ficado, sob pena de decair do direito do
registro, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8666/93.

17.2

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
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assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu
recebimento.
17.3

O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

17.4

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.

17.4.1

Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação
do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não
atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

17.4.2

Expirado o prazo da convocação e, sem a devida assinatura, será convocado o licitante que
tiver melhor classificação.

17.5

Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa deverá representar-se por:

17.5.1

Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou procurador com poderes específicos para assinar.

17.6

O Ata de registro de Preços - ARP, a ser firmada obedecerá à minuta constante no Anexo
IX deste Edital.

17.7

Os Preços registrados na ARP serão obedecidos aos valores, conforme Proposta
Consagrada pela Licitante.

17.8

A Ata de registro de Preços terá validade de até 12 (doze) meses, contados a partir da data
de sua assinatura, a qual será publicada, no Diário Oficial do Município.

18

DO TERMO DE CONTRATO OU EQUIVALENTE

18.1

Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o prestador de serviço registrado
poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados de sua convocação;

18.2

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento;

18.3

Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

19

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
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19.1

As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

20.1

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência, anexo I deste.

21

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

21.1

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este edital.

22

DO PAGAMENTO E CONDIÇÕES

22.1

O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal ou Fatura contendo o detalhamento do serviço prestado,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
Contratado;

22.2

25.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos
do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada de certidões negativas de
contribuições previdenciárias (SRF) e FGTS;

22.3

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal ou Fatura
apresentada em relação aos bens efetivamente fornecidos;

22.4

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras, sendo que nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o
Contratante;

22.5

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento;

22.6

Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo o prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério do Contratante;

22.7

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da Contratada, bem como, quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos;
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22.8

Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa;

22.9

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação
junto aos órgãos de fiscalização;

22.10

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do
Contratante, não será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente na
Receita Federal e no FGTS;

22.11

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável:

22.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, no entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

23

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1

Comete infração administrativa,
licitante/adjudicatário que:

23.1.1

Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

23.1.2
23.1.3
23.1.4
23.1.5
23.1.6
23.1.7

Apresentar documentação falsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Cometer fraude fiscal;
Comportar-se de modo inidôneo.

23.2

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

23.3

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

23.4

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

23.4.1

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

23.4.2

nos

termos

da

Lei

nº

10.520,

de

2002,
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23.4.2.1 Suspensão de Licitar e impedimento de contratar com a Administração pública deste
Município, pelo prazo de dois anos;
23.5

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

23.6

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

23.7

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.

23.8

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de
1999.

23.9

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.

23.10

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF do Município.

23.11

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

24

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

24.1

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

24.1.1

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.

24.2

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

24.3

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto
n° 7.892/2013

25

DA REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO

25.1

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu
todo ou em parte.

26

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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26.1

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

26.2

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@guaratinga.ba.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada na sede da
Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA no endereço Avenida Juscelino Kubistchek,
589 – Centro da Cidade de Guaratinga - Bahia, nos dias úteis, no horário das 08:00
horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

26.3

Quando realizada mediante envio através de e-mail, deverá acompanhar a confirmação de
recebimento deste.

26.4

Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

26.5

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

26.6

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

26.7

O Pregoeiro Municipal responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

26.8

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

26.8.1

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

26.9

27

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1

Da sessão pública do Pregão Eletônico divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico;

27.2

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro Municipal.

27.3

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

27.4

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro Municipal 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, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

27.5

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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27.6

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

27.7

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

27.8

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.

27.9

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.

27.10

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

27.11

O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
www.guaratinga.ba.gov.br, e www.licitacoes-e.com.br e, ainda, poderão ser lidos no
endereço Avenida Juscelino Kubistchek, 589 – Centro da Cidade de Guaratinga Bahia, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.

27.12

A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à
divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

27.13

Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva responsabilidade da
empresa a ser contratada.

27.14

É facultada ao Pregoeiro Municipal ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria
constar, originariamente, da proposta.

27.15

A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos
e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

27.16

O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.

27.17

Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e
propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento.

27.18

Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou
quaisquer outros documentos.

27.19

O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
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27.20

A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.

27.21

As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por estes custos,
independente da condução ou resultado do processo licitatório.

27.22

As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

27.23

A licitante que não mantiver a proposta, comportar-se de modo idôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito privado prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante autoridade que implicou a penalidade.

27.24

As penalidades serão registradas no Cadastro do Município, e, no caso de suspensão de
licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital, no contrato e demais cominações legais.

27.25

As obrigações da Contratada e Contratante estão descritas mais explicitamente no Termo
de Referência.

27.26

Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade
da Comarca de Gandu, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

27.27

Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor,
em especial as Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº. 8.666/93 e, conforme citado no
preâmbulo deste edital.

27.28

Esta minuta foi elaborada com base no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, o qual é
parte integrante em todas as suas condições.

27.29

No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos, os quais fazem parte integral
deste edital:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO III - MODELO PLANILHA COMPOSIÇÃO
ANEXO IV – MODELO PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Guaratinga/BA, 08 de junho de 2021.
_______________________________
Dionísio Moraes Bianchine
Decreto Municipal Nº 161 de 25 de fevereiro de 2021
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Modalidade de Licitação

Número

PREGÃO ELETRÔNICO

006/2021

OBJETO: Contratação d locação de máquinas, equipamentos e veículos pesados para serviços
públicos do Município de Guaratinga/BA.

PROJETO BÁSICO
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. DO OBJETO
O presente Projeto Básico estabelece as condições e especificações técnicas a serem observadas,
para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de contratação da locação
de equipamentos, veículos e máquinas pesadas para serviços públicos no Município de
Guaratinga/BA.
2. META FÍSICA
2.1. A Contratação da locação de máquinas, equipamentos e veículos pesados para serviços públicos
do Município de Guaratinga/BA, será prestado por unidades de medidas, conforme condições
previstas neste Termo de Referência.
2.2. A estimativa de utilização dos serviços pela Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA é a seguinte:
“ESCLARECIMENTO QUANTO A NÃO DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO”
Tanto o Decreto 3555/2000 quanto a Lei 10520/2002 preconiza os elementos que constarão no edital,
inexistindo a obrigatoriedade de constar no edital o orçamento e planilhas estimando do custo da
contratação, sendo obrigado constar tão somente no processo licitatório.
O TCU segue orientação da obrigação de constar a estimativa tão somente no processo. Este
entendimento é de grande relevância uma vez que compete exclusivamente à união legislar sobre as
normas gerais de licitação – inciso XXVII, artigo 22 da CF – e o alcance das Decisões do TCU está
expresso na Súmula nº 222:
Súmula nº 222
As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais de licitação,
sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
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LOTE I - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

1

TRATOR DE PNEU 4X4, 85 cv com
grade aradora de 16 discos, ano
superior a 2005. OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

300

2

TRATOR
DE
ESTEIRA
20
TONELADAS, POTÊNCIA MÍNIMA
DE
170
HP,
COM
ESCARIFICADOR
TRASEIRO,
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

1200

TRATOR DE ESTEIRA MINIMO DE
9.4
TONELADAS,
POTÊNCIA
MÍNIMA DE 125 HP, COM
ESCARIFICADOR
TRASEIRO,
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO.
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

1440

3

CARREGADEIRA
TRAÇADA
MOTOR MÍNIMO DE 63 HP,
CAÇAMBA
DE
APLICAÇÃO
GERAL
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 0,90 M³, PESO
DE OPERAÇÃO MÍNIMA de 5.360
kg,
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

500

4

ROLO COMPACTADOR, KIT PARA
CARNEIRO,
SISTEMA
DE
VIBRAÇÃO
HIDRAULICO
POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR
DE 173 HP, 6 CILINDROS, PESO
OPERACIONAL
SUPERIOR
A
13.000 KG, BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

500

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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5

CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TRUCK,
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA DE 12 M³, BOM ESTADO
MENSAL
DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

6

CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TOCO,
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA DE 06 M³, BOM ESTADO
DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

360

7

RETROESCAVADEIRA
HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 0,60 M³, PESO
OPERACIONAL
MÍNIMO
DE
13.000 KG, COM MOTOR TURBO
MÍNIMO DE 95 HP, INCLUINDO
MANUTENÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2009.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

800

8

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM PESO OPERACIONAL DA
MÁQUINA DE NO MÍNIMO 14.000
KG, ANO DE FABRICAÇÃO
SUPERIOR A 2010. OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

900

9

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM PESO OPERACIONAL DA
MÁQUINA DE NO MÍNIMO 20.000
KG, ANO DE FABRICAÇÃO
SUPERIOR A 2010.

H

720

10

CAMINHÃO
PIPA,
TRUCADO,
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
10.000 LITROS, MOTOR DIESEL,
TIPO MERCEDEZ BENS OU
SIMILAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE
230 CV. ANO FABRICAÇÃO
SUPERIOR A 2010. MOTORISTA E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

DIÁRIA

250

1
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14

MOTONIVELADORA
POTÊNCIA
BÁSICA
LÍQUIDA
(PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
DE 13.032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M – CHI DIURNO
AF
06/2014.
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

900

15

PÁ
CARREGADEIRA
SOBRE
RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³. OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

900

16

VEÍCULO
CAMINHONETE,
CARROCERIA DE MADEIRA, 4X4,
DIESEL, CABINE SIMPLES, ANO
DE FABRICAÇÃO APARTIR DE
2020. POTENCIA MÍNIMA 2.8, MENSAL
CAPACIDADE
DE
CARGA
APARTIR
DE
1.000KG.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

17

TRATOR
DE
PNEUS
COM
POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4
X
4,
COM
ROÇADEIRA
ACOPLADA – MATERIAIS NAS
OPERAÇÕES AF 02/2017, JERICO
ROÇADEIRA.
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

250

18

CAMINHÃO PRANCHA (TRUCK)
COM
RAMPA
MÓVEL,
CAPACIDADE MÍNIMA DE 18
TONELADAS,
VEÍCULO
DE
CARGA PESADA PBT COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 22.000
KG, COM CAVALO MECÂNICO,
PRANCHA DE 2 EIXOS. ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2015.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

240

2

VALOR GLOBAL PARA O LOTE I -

R$

-

LOE II - SERVIÇOS URBANOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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1

CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO
AEREO ISOLADO DE NO MÍNIMO
10MT
E
CARROCERIA
COMPARTIMENTADA, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

250

2

CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO
AEREO ISOLADO DE NO MÍNIMO
18MT
E
CARROCERIA
COMPARTIMENTADA, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

180

3

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO
DE LIMPEZA A SUCÇÃO, PESO
BRUTO DE 23.000 KG, MOTOR
15.935
CV,
INCLUSIVE
LIMPADORA
A
SUCÇÃO,
TANQUE DE 12.000 LITROS.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

240

4

CAMINHÃO COMPACTADOR DE
LIXO, CAPACIDADE DE CARGA
MÍNIMA DE PARA 6M³, PARA
EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA MENSAL
DE
RESÍDUOS
SÓDIOS,
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

1
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5

CAMINHÃO
COM
ANO
DE
FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2005;
EQUIPADO
COM
UMA
VARREDEIRA MECÂNICA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 115CV 2300
RPM;
SISTEMA
DE
VARRIÇÃO
ATRAVÉS
DE
SUCÇÃO À VÁCUO; VASSOURAS
LATERAIS E CENTRAL COM
CONTROLE DE VELOCIDADE E
FLUTUAÇÃO A PARTIR DA
CABINE,
CONTROLE
DO
EQUIPAMENTO COMANDADO DO
INTERIOR
DA
CABINE;
MENSAL
DESCARREGAMENTO
TRASEIROAO NÍVEL DO SOLO;
ÁNGULO DE BASCULAMENTODE
45°. TANQUE DE ÁGUA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 900L
COM SISTEMADE LAVA JATO.
MANGOTE
PARA
REALIZAR
LIMPEZA EM BOCA DE LOGO;
BARRA
SINALIZADORA;
EQUIPAMENTO
COM
FABRICAÇÃO SUPERIOR AO ANO
DE
2005.
MOTORISTA
E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

1

6

CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TOCO, PARA EXECUÇÃO DE
LIMPEZA
URBANA,
COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 M³,
MENSAL
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

3

7

MÁQUINA
COSTAL,
PARA
ROÇAGEM
DAS
VIAS,
CANTEIROS
E
PRAÇAS,
POTENCIA MÍNIMA DE 2.3 CV,
MENSAL
35,2 CILINDRADAS. OPERADOR,
MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL
(ESTIMATIVA DE 180H/MÊS) POR
CONTA DA CONTRTADA.

4
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8

MINICARREGADEIRA
SOBRE
RODAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 60
HP, CAPACIDADE MÍNIMA DE
OPERAÇÃO DE 840 KG, CABINE MENSAL
FECHADA.
OPERADOR
E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

1

VALOR GLOBAL PARA O LOTE II -

R$

2.3.Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo nº
084/2021 e não foram especificados neste termo visando a obtenção de preços mais vantajoso
para Administração, 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.
2.4. Caberá a empresa vencedora do certame, denominada contratada, todos os custos
operacionais com manutenção mecânica, troca de pneus, peças, serviços em geral e
motorista/operador. Quanto aos custos com combustível será considerado de
responsabilidade da contratada apenas aqueles itens que estiverem destacados na descrição
da planilha de preços. As demais obrigações operacionais dos veículos e máquinas caberá ao
contratante, obedecendo a quilometragem e hora trabalhada em conformidade com cada
fabricante.
3. - JUSTIFICATIVAS
3.1. A contratação de empresa para Execução dos Serviços de Locação de equipamentos, veículos e
máquinas pesadas para serviços públicos do Município de Guaratinga/BA, se dá em virtude de não
haver no Município equipamentos suficiente para a execução direta dos referidos serviços e
atendimento das seguintes necessidades:
a) necessidades de manutenção das estradas vicinais do município;
b) regularização de estadas e ruas da zona rural, ainda sem pavimentação;
c) conservação de logradouros públicos, complementando as atividades de limpeza urbana;
3.2. O Pregão Eletrônico é a modalidade e forma adequada para a contratação de empresa
especializada para execução de serviços comuns para atendimento das necessidades gerais do
Município, em conformidade com Decreto Municipal nº 110, de 09/03/2017 e caput do artigo 4º do
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
3.3. No presente caso, a natureza comum dos materiais a serem adquiridos pela Administração
autoriza da realização da licitação através da modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
sendo o tipo mais adequado o de MENOR PREÇO, conforme art. 1º, Parágrafo Único da Lei nº
10.520/02 e em conformidade com o art. 45, §1º da Lei nº 8.666/93.
3.4. A adjudicação das propostas será global. A adjudicação por menor preço global se afigura
mais adequada ao caso. O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO registrou decisão sobre o
assunto, destacando-se o seguinte excerto do voto do Ministro Relator MARCOS BENQUERER
COSTA:“(...) A necessidade de adjudicação global foi bem demonstrada pela unidade técnica,
pois os diversos itens licitados estão intrinsecamente relacionados, fazendo parte do mesmo
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processo produtivo. Assim, a adjudicação por itens poderia provocar que mais de uma
empresa participasse da produção o que demandaria esforços gerenciais adicionais e
dificuldades na responsabilização pelos trabalhos não executados adequadamente. (TCU,
Acórdão nº 1.039/2005)”
3.6. Também será obrigatória com a apresentação na Proposta de Preços a Planilha com a
1
Formação de Preços , com vistas a observância do art. 7º, §2º, inc. II, da Lei 8.666/1993, que
estabelece como um dos requisitos para a licitação de obras e serviços a existência de "orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários". A regra
citada no dispositivo legal traz, basicamente, duas implicações: "A primeira contempla o dever de a
Administração estimar seus custos, pois os valores a desembolsar devem ser previstos antes mesmo
de se iniciar a licitação. A segunda guarda consonância com o princípio da transparência na gestão
dos recursos públicos de forma que se possa verificar a conformidade de cada proposta ofertada à
Administração com os preços correntes no mercado, o que se coaduna com a busca da proposta
mais vantajosa e da isonomia e ainda conduz a um aumento de efetividade no controle dos recursos".
Assim deve ser exigido dos licitantes as referidas composições em suas propostas. Precedentes
TCU: Acórdão nº 2.567/2010-1ª Câmara e Acórdão nº 1.463/2010- Plenário do TCU. Acórdão n.º
1.762/2010-Plenário, TC-000.289/2010-8.
3.6.1. A Planilha de Custos e Formação de Preços é documento exigido em licitação com
detalhamento e composição dos custos formadores dos preços ofertados. A comparação e análise
dos preços com os da planilha são procedimentos indicadores de exequibilidade da proposta.
3.8. Será lícita a contratação de sociedades cooperativas desde que os serviços licitados sejam
prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às
cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços. Não será admitido, em sendo contratado
cooperativas, que os serviços sejam prestados por pessoas físicas estranhas ao rol de cooperados.
3.10. A exigência da Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Administração,
2
decorre dos Of.Circ n°002 e 003/CRA/BA/Fisc. , que informam às Comissões de Licitação a
relação dos serviços sujeitos a fiscalização do CRA-BA. No anexo da comunicação do Conselho
de Administração está previsto no item 58 – “Aluguel Locação de máquinas equipamentos com
operador” como sendo um serviço cuja atividade deve ter registro no CRA/BA.

4. DO SERVIÇO
4.1. O preço do serviço fixado pela locação, conforme for o caso, todas as despesas por conta do
Contratado.

1

Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. eampl. – Brasília: TCU,

Secretaria̻̻ Geral da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, págs. 484/485 .

2

http://www.craba.org.br/Adm/FCKimagens/Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o/2017/Of%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20das%2

0Comiss%C3%B5es%20de%20Licita%C3%A7%C3%B5es%202017(1).pdf
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4.2. A manutenção dos equipamentos bem como a remuneração do pessoal necessário à execução
dos serviços estará a cargo da Contratada.
4.3. As propostas que não se enquadrarem nas especificações de preços acima, apresentando
valores superiores, serão consideradas superfaturadas, sendo de logo desclassificadas.
4.4. Caso o Município realize algum serviço, considerado emergencial, que seja de obrigação do
Contratado, a Administração Municipal, poderá realizar a retenção das despesas efetuadas, no
momento da liquidação da despesa.

4.9. O Município se reserva no direito de efetuar a contratação em parte, no todo ou de nenhum, dos
serviços objeto deste edital.
4.10. Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este edital são meramente estimativos, não
acarretando à Administração qualquer obrigação quanto à sua execução ou pagamento.
4.11. O licitante deverá indicar o preço unitário e total por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos neste instrumento convocatório.
4.12. A data-base da planilha orçamentária estimativa é outubro de 2020 e serve como
orientação aos licitantes. Entretanto, os licitantes utilizarão como base os preços praticados
no momento da elaboração das propostas. A data das propostas servirá como data-base para
reajuste, observado o disposto no Contrato, cuja minuta integra este Edital.
4.13. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos,
enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos
quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
4.14. A empresa licitante deverá apresentar, ainda para fins de habilitação, declaração de
disponibilidade dos equipamentos, veículos e máquinas, bem como mão-de-obra necessária para
execução dos serviços, a não apresentação desta declaração acarretará na desclassificação da
licitante.
4.15. A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
4.16. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e, de
preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se
qualquer valor além dos centavos.
4.19. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
4.19.1. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições contratuais especificadas na
Minuta constante do Edital desta Licitação.
4.19.2. Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de
lei, serão observadas na contratação derivada deste instrumento convocatório as seguintes cláusulas:
a) Prestar os serviços dentro do horário determinado pelo CONTRATANTE;
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b) Prestar os serviços de forma ininterrupta, a fim de que não haja solução de continuidade na
execução dos mesmos, sob pena de ressarcimento ao CONTRATANTE pelas despesas realizadas
junto a terceiros enquanto persistir a anormalidade.
4.19.3. 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.
4.19.4. É possível a subcontratação parcial do objeto desde que devidamente autorizada pela
Contratante.
4.19.5. Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados por empregados da contratada, sob
a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos
trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva
fiscalização. A Prefeitura não se responsabiliza por obrigações assumidas pela contratada com
terceiros.
4.19.6. O contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na
execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
4.19.7. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos
impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.
4.20. Os serviços não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência.
5. ASSISTÊNCIAS TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DO PESSOAL

5.1. A mão de obra disponibilizada deverá ser substituída quando por solicitação da Administração,
sempre em conformidade com este Edital e a Lei.
5.2. A licitante deverá possuir reserva técnica disponível para substituir o pessoal impossibilitado de
executar os serviços.
6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, até 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do
serviço 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.
6.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularidade trabalhista e fiscal com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e FGTS.
6.3. O Contratado deverá manter o pagamento dos seus funcionários, no município, rigorosamente
em dia.
7. DOS PRAZOS:

7.1. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no
preâmbulo desta Licitação para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.
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7.2. O Contrato terá a 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. Os serviços serão prestados conforme
programação da Secretaria solicitante.
7.3. Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados por um período estimado de 12 (doze)
meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de
Guaratinga/BA, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura, por iguais e sucessivos períodos, ser
prorrogado até o limite legalmente permitido.
7.4. A disponibilidade dos pessoal será imediata a contratação e o Contratante deverá ser iniciar os
serviços no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a ordem de execução de serviços que será
emitida pela Prefeitura.
7.4. A vigência do Contrato corresponderá ao do respectivo crédito orçamentário, podendo ser
prorrogado por necessidade do CONTRATANTE, nos termos e limites que permitem o art.57, II
da Lei 8.666/93.

8. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

8.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local.
8.2.O Setor Responsável pela cotação de preço foi o Departamento M. de Compras da
Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA.

___________________________
Izaias Pereira Rezende
Decreto Municipal nº 002/2021
Secretário Municipal de Infraestrutura
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ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
“ESCLARECIMENTO QUANTO A NÃO DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO”
Tanto o Decreto 3555/2000 quanto a Lei 10520/2002 preconiza os elementos que constarão no edital,
inexistindo a obrigatoriedade de constar no edital o orçamento e planilhas estimando do custo da
contratação, sendo obrigado constar tão somente no processo licitatório.
O TCU segue orientação da obrigação de constar a estimativa tão somente no processo. Este
entendimento é de grande relevância uma vez que compete exclusivamente à união legislar sobre as
normas gerais de licitação – inciso XXVII, artigo 22 da CF – e o alcance das Decisões do TCU está
expresso na Súmula nº 222:
Súmula nº 222
As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais de licitação,
sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

LOTE I - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

1

TRATOR DE PNEU 4X4, 85 cv com
grade aradora de 16 discos, ano
superior a 2005. OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

300

2

TRATOR
DE
ESTEIRA
20
TONELADAS, POTÊNCIA MÍNIMA
DE
170
HP,
COM
ESCARIFICADOR
TRASEIRO,
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

1200

TRATOR DE ESTEIRA MINIMO DE
9.4
TONELADAS,
POTÊNCIA
MÍNIMA DE 125 HP, COM
ESCARIFICADOR
TRASEIRO,
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO.
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

1440

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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3

CARREGADEIRA
TRAÇADA
MOTOR MÍNIMO DE 63 HP,
CAÇAMBA
DE
APLICAÇÃO
GERAL
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 0,90 M³, PESO
DE OPERAÇÃO MÍNIMA de 5.360
kg,
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

500

4

ROLO COMPACTADOR, KIT PARA
CARNEIRO,
SISTEMA
DE
VIBRAÇÃO
HIDRAULICO
POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR
DE 173 HP, 6 CILINDROS, PESO
OPERACIONAL
SUPERIOR
A
13.000 KG, BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

500

5

CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TRUCK,
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA DE 12 M³, BOM ESTADO
MENSAL
DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

6

CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TOCO,
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA DE 06 M³, BOM ESTADO
DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

1

360
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7

RETROESCAVADEIRA
HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 0,60 M³, PESO
OPERACIONAL
MÍNIMO
DE
13.000 KG, COM MOTOR TURBO
MÍNIMO DE 95 HP, INCLUINDO
MANUTENÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2009.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

800

8

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM PESO OPERACIONAL DA
MÁQUINA DE NO MÍNIMO 14.000
KG, ANO DE FABRICAÇÃO
SUPERIOR A 2010. OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

900

9

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM PESO OPERACIONAL DA
MÁQUINA DE NO MÍNIMO 20.000
KG, ANO DE FABRICAÇÃO
SUPERIOR A 2010.

H

720

10

CAMINHÃO
PIPA,
TRUCADO,
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
10.000 LITROS, MOTOR DIESEL,
TIPO MERCEDEZ BENS OU
SIMILAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE
230 CV. ANO FABRICAÇÃO
SUPERIOR A 2010. MOTORISTA E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

DIÁRIA

250

14

MOTONIVELADORA
POTÊNCIA
BÁSICA
LÍQUIDA
(PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
DE 13.032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M – CHI DIURNO
AF
06/2014.
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

900

15

PÁ
CARREGADEIRA
SOBRE
RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³. OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

900
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16

VEÍCULO
CAMINHONETE,
CARROCERIA DE MADEIRA, 4X4,
DIESEL, CABINE SIMPLES, ANO
DE FABRICAÇÃO APARTIR DE
2020. POTENCIA MÍNIMA 2.8, MENSAL
CAPACIDADE
DE
CARGA
APARTIR
DE
1.000KG.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

17

TRATOR
DE
PNEUS
COM
POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4
X
4,
COM
ROÇADEIRA
ACOPLADA – MATERIAIS NAS
OPERAÇÕES AF 02/2017, JERICO
ROÇADEIRA.
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

250

18

CAMINHÃO PRANCHA (TRUCK)
COM
RAMPA
MÓVEL,
CAPACIDADE MÍNIMA DE 18
TONELADAS,
VEÍCULO
DE
CARGA PESADA PBT COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 22.000
KG, COM CAVALO MECÂNICO,
PRANCHA DE 2 EIXOS. ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2015.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

240

2

VALOR GLOBAL PARA O LOTE I -

R$

-

LOE II - SERVIÇOS URBANOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

1

CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO
AEREO ISOLADO DE NO MÍNIMO
10MT
E
CARROCERIA
COMPARTIMENTADA, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

250

2

CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO
AEREO ISOLADO DE NO MÍNIMO
18MT
E
CARROCERIA
COMPARTIMENTADA, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

180

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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3

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO
DE LIMPEZA A SUCÇÃO, PESO
BRUTO DE 23.000 KG, MOTOR
15.935
CV,
INCLUSIVE
LIMPADORA
A
SUCÇÃO,
TANQUE DE 12.000 LITROS.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

4

CAMINHÃO COMPACTADOR DE
LIXO, CAPACIDADE DE CARGA
MÍNIMA DE PARA 6M³, PARA
EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA MENSAL
DE
RESÍDUOS
SÓDIOS,
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

1

5

CAMINHÃO
COM
ANO
DE
FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2005;
EQUIPADO
COM
UMA
VARREDEIRA MECÂNICA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 115CV 2300
RPM;
SISTEMA
DE
VARRIÇÃO
ATRAVÉS
DE
SUCÇÃO À VÁCUO; VASSOURAS
LATERAIS E CENTRAL COM
CONTROLE DE VELOCIDADE E
FLUTUAÇÃO A PARTIR DA
CABINE,
CONTROLE
DO
EQUIPAMENTO COMANDADO DO
INTERIOR
DA
CABINE;
MENSAL
DESCARREGAMENTO
TRASEIROAO NÍVEL DO SOLO;
ÁNGULO DE BASCULAMENTODE
45°. TANQUE DE ÁGUA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 900L
COM SISTEMADE LAVA JATO.
MANGOTE
PARA
REALIZAR
LIMPEZA EM BOCA DE LOGO;
BARRA
SINALIZADORA;
EQUIPAMENTO
COM
FABRICAÇÃO SUPERIOR AO ANO
DE
2005.
MOTORISTA
E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

1

DIÁRIA

240
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6

CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TOCO, PARA EXECUÇÃO DE
LIMPEZA
URBANA,
COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 M³,
MENSAL
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

3

7

MÁQUINA
COSTAL,
PARA
ROÇAGEM
DAS
VIAS,
CANTEIROS
E
PRAÇAS,
POTENCIA MÍNIMA DE 2.3 CV,
MENSAL
35,2 CILINDRADAS. OPERADOR,
MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL
(ESTIMATIVA DE 180H/MÊS) POR
CONTA DA CONTRTADA.

4

8

MINICARREGADEIRA
SOBRE
RODAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 60
HP, CAPACIDADE MÍNIMA DE
OPERAÇÃO DE 840 KG, CABINE MENSAL
FECHADA.
OPERADOR
E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

1

VALOR GLOBAL PARA O LOTE II -

R$

Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo nº
084/2021 e não foram especificados neste modelo de proposta, visando a obtenção de preços
mais vantajoso para Administração, 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.
Caberá a empresa vencedora do certame, denominada contratada, todos os custos operacionais com
manutenção mecânica, troca de pneus, peças, serviços em geral e motorista/operador. Quanto aos
custos com combustível será considerado de responsabilidade da contratada apenas aqueles itens
que estiverem destacados na descrição da planilha de preços. As demais obrigações operacionais
dos veículos e máquinas caberá ao contratante, obedecendo a quilometragem e hora trabalhada em
conformidade com cada fabricante.
Validade da Proposta de Preços:
___________________/___, ___ de _______________ de 2021.

_______________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
Nome do Representante legal
CPF
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ANEXO III – MODELO PLANILHA COMPOSIÇÃO

DEMONSTRATIVO

I - Mão-de-obra

VALOR MOEDA CORRENTE

REMUNERAÇÃO:

PERCENTUAL (%)

VALOR (R$)

SALARIOS

1.3. TOTAL REMUNERAÇÃO
II - Encargos Sociais

VALOR MOEDA CORRENTE

2.1. GRUPO A

PERCENTUAL (%)

VALOR (R$)

PERCENTUAL (%)

VALOR (R$)

INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
Salário Educação
FGTS
Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
SEBRAE
TOTAL DO GRUPO A
2.2. GRUPO B
Férias
1/3 Férias Constitucional
Licença Paternidade
Auxílio Doença
Acidente de Trabalho
Faltas Legais
Aviso Prévio Trabalhado
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Treinamento
13º Salário
TOTAL DO GRUPO B
2.3. GRUPO C

PERCENTUAL (%)

VALOR (R$)

PERCENTUAL (%)

VALOR (R$)

Aviso Prévio Indenizado
FGTS s/ Aviso Prévio
Reflexos no Aviso Prévio Indenizado
Multa FGTS
Contribuição Social 10% s/ Aviso Prévio
Indenização Adicional
TOTAL DO GRUPO C
2.4. GRUPO D
Incidência do Grupo A sobre o Grupo B
TOTAL DO GRUPO D
2.5. TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
2.6. VALOR DA MÃO-DE-OBRA (1.3 + 2.5)
III – Insumos

VALOR MOEDA CORRENTE

3.1. ITENS

PERCENTUAL (%)

VALOR (R$)

Alimentação
Uniforme
Reserva Técnica Veículos
Segura Vida
Remuneração do veículo e outros custos
Seguro Veiculo
Comunicação
Materiais e Equipamentos
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3.2. Valor dos insumos
3.3. Reserva Técnica sobre os insumos
3.4. TOTAL (3.2 + 3.3)
IV – VEÍCULO

VALOR MOEDA CORRENTE

4.1. CUSTOS DIRETOS

PERCENTUAL (%)

VALOR (R$)

PERCENTUAL (%)

VALOR (R$)

Depreciação Mensal
Licenciamento Total
Combustível
Óleos e lubrificantes
Pneus
Lavagem
4.3. Custo Total do Veículo
V - Demais Componentes
Despesas Administrativas Central
Despesas Administrativas Local
Despesas Financeiras
Riscos
Seguros e Garantias Contratuais
Lucro
5.1. VALOR DOS DEMAIS COMPONENTES
VI – Tributos
6.1 – TRIBUTOS

VALOR MOEDA CORRENTE

(especificar)

PERCENTUAL (%)

VALOR (R$)
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TOTAL
6.2. VALOR DOS TRIBUTOS
VII - VALOR MENSAL
VALOR

___________________/___, ___ de _______________ de 2021.

_______________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
Nome do Representante legal
CPF
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ANEXO IV – MODELO PLANILHA COMPOSIÇÃO
MEMORIAL DE CÁLCULO
REMUNERAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO

UNITÁRIO

TOTAL MÊS

TOTAL

BASE
CÁLCULO

PERCENTUAL

TOTAL MÊS

TOTAL

BASE
CÁLCULO

PERCENTUAL

TOTAL MÊS

TOTAL

MOTORISTA

TOTAL
ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO A
INSS
SESC
SENAC
SALÁRIO EDUCAÇÃO
FGTS
SEGURO ACIDENTE TRABALHO
SEBRAE
TOTAL GRUPO A
GRUPO B
Férias
1/3 Férias Constitucional
Licença Paternidade
Auxílio Doença
Acidente Trabalho
Falta Legais
Aviso Prévio Trabalho
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13° Salário
TOTAL GRUPO B
GRUPO C

BASE
CÁLCULO

PERCENTUAL

TOTAL MÊS

TOTAL

BASE
CÁLCULO

PERCENTUAL

TOTAL MÊS

TOTAL

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL MÊS

TOTAL

Aviso Prévio Indenizado
FGTS s/ Aviso Prévio
Reflexos no Aviso Prévio Indenizado
Multa FGTS
Contribuição
Prévio

Social

10%

s/

Aviso

TOTAL GRUPO C
GRUPO D
Incidência do Grupo A sobre o Grupo B
TOTAL GRUPO D
INSUMOS
Alimentação
Uniforme
Reserva Técnica Veículos
Seguro Vida
Remuneração do veículo e outros
custos
seguro veículo
Comunicação
Matérias e Equipamentos

TOTAL INSUMOS
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Reserva Técnica sobre os insumos
CUSTOS DIRETOS
DEPRECIAÇÃO DA FROTA

VALOR

COEF. DEPRECIAÇÃO

BASE
CÁLCULO

COEF. MÊS

UNITÁRIO

QUANTIDADE

DEPREC.
MENSAL

VALOR DO VEÍCULO
QUANT DE VEÍCULO
DEPRECIAÇÃO MENSAL DA FROTA

LICENCIAMENTO

QTDE
TOTAL MÊS

TOTAL

TOTAL MÊS

PROJEÇÃO
MÊS

VEICULOS

LICENCIAMENTO ANUAL
SEGURO OBRIGATÓRIO
IPVA

TOTAL
COMBUSTÍVEL

TOTAL GASTO COM COMBUSTÍVEL
ÓLEOS E LUBRIFICANTES

CAP.LITRO

PREÇO
COEFIC.
POR LITRO CONSUMO

MOTOR
CAIXA DE MUDANÇA
DIFERENCIAL

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BKF4L/T/+TCWAJ4NAYHWRA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DE CUSTO
POR KM

Terça-feira
8 de Junho de 2021
47 - Ano - Nº 3021

Guaratinga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

FREIO
GRAXA
KM
TOTAL GASTO
LUBRIFICANTES

COM

ÓLEOS

E

PNEUS
RODAGEM PESADA POR KM

PREÇO
UNITÁRIO

QUANT.
VEÍCULO

POR PREÇO
TOTAL

CUSTO
POR
VEÍCULO

Nº DE VEÍCULOS

TOTAL

CUSTO PONDERADO DE RODAGEM
VIDA UTIL
POR KM

KM
RODADO

CUSTO PONDERADO DE RODAGEM
POR KM
TOTAL GASTO COM PNEUS
LAVAGEM

TOTAL DA LAVAGEM
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CUSTOS
DIRETOS

TOTAL DOS
DIRETOS

TOTAL MÊS

TOTAL

CUSTOS

BASE DE CÁLCULO PARA BDI
MENSAL
TOTAL

COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DE SERVIÇO
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

1

DESPESAS INDIRETAS

VALOR

TAXA

1.1
1.2
TOTAL DAS DESPESAS

2

LUCRO

3

IMPOSTOS

3.1

(especificar)

3.2
3.3
TOTAL IMPOSTOS

TOTAL
COEFICIENTE BDI
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VALORES FINAIS DO SUBITEM

TOTAL

(especificar)

OBSERVAÇÃO 4: Preencher conforme Orçamento da Empresa, observando-se o Tipo/Porte da
Empresa.

___________________/___, ___ de _______________ de 2021.

_______________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
Nome do Representante legal
CPF
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2021
ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
O Município de Guaratinga/BA, doravante denominada CONTRATANTE, com sede na Avenida
Juscelino Kubistchek, 589, Centro - CEP: 45.840-000, na cidade de Guaratinga/BA, inscrita no CNPJ
sob nº. 13.634.985/0001-59, representada neste ato pela Prefeita Municipal, Senhora Marlene
Dantas Martins, no uso de suas atribuições, nos termos do que dispõem a Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações, a Lei nº. 10.520, de 17/07/02, o Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, e a
empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ______________, situada na Rua
________________, _____, Bairro _____________, Cidade/UF, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu Representante, _______________, portador da
Cédula de Identidade nº ________ - SSP/UF - e inscrito no CPF sob o nº ___________, resolvem
celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, observadas as condições do Edital
que regem o Processo Administrativo nº 084/2021 - Pregão Eletrônico SRP Nº 006/2021 firmam o
presente contrato nos termos e condições das cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente contrato é registro de preço para prestação de serviço de locação de
máquinas, equipamentos e veículos pesados para serviços públicos do Município de
Guaratinga/BA, conforme prazo, especificações e condições definidas, quantidades e demais
especificações constam nos lotes do Termo de Referência, de acordo com as exigências
constantes no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante e indissociável do Edital de
Pregão eletrônico SRP Nº 006/2021.
1.1 Parágrafo Único – Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de
Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do
Processo Administrativo nº 084/2021, Pregão Eletrônico SRP nº 006/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE PAGAMENTO
2.1 - O pagamento dos serviços efetivamente realizados, serão pagos mensalmente, mediante
empenho, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na forma
da Legislação em vigor, devidamente atestada pelo órgão solicitante;
2.1.2 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas;
2.2 - Na data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a Contratada deverá estar em posse, em plena
vigência das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (conforme exigidas na fase de
habilitação);
2.3 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à
sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da
fatura, devidamente corrigida.
2.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito a reajuste de preço.
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2.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
2.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
2.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
3.1 Pelo objeto descrito no objeto do instrumento convocatório o Município de Guaratinga/BA pagará
ao contratado o valor total de R$ _________(_______________________).
3.2 – Os preços unitários e totais conforme planilha abaixo ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DAS
MÁQUINAS E VEÍCULOS:

LOTE I - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

1

TRATOR DE PNEU 4X4, 85 cv com
grade aradora de 16 discos, ano
superior a 2005. OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

300

2

TRATOR
DE
ESTEIRA
20
TONELADAS, POTÊNCIA MÍNIMA
DE
170
HP,
COM
ESCARIFICADOR
TRASEIRO,
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

1200

TRATOR DE ESTEIRA MINIMO DE
9.4
TONELADAS,
POTÊNCIA
MÍNIMA DE 125 HP, COM
ESCARIFICADOR
TRASEIRO,
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO.
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

1440

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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3

CARREGADEIRA
TRAÇADA
MOTOR MÍNIMO DE 63 HP,
CAÇAMBA
DE
APLICAÇÃO
GERAL
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 0,90 M³, PESO
DE OPERAÇÃO MÍNIMA de 5.360
kg,
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

500

4

ROLO COMPACTADOR, KIT PARA
CARNEIRO,
SISTEMA
DE
VIBRAÇÃO
HIDRAULICO
POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR
DE 173 HP, 6 CILINDROS, PESO
OPERACIONAL
SUPERIOR
A
13.000 KG, BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

500

5

CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TRUCK,
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA DE 12 M³, BOM ESTADO
MENSAL
DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

6

CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TOCO,
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA DE 06 M³, BOM ESTADO
DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

1

360
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7

RETROESCAVADEIRA
HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 0,60 M³, PESO
OPERACIONAL
MÍNIMO
DE
13.000 KG, COM MOTOR TURBO
MÍNIMO DE 95 HP, INCLUINDO
MANUTENÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2009.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

800

8

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM PESO OPERACIONAL DA
MÁQUINA DE NO MÍNIMO 14.000
KG, ANO DE FABRICAÇÃO
SUPERIOR A 2010. OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

900

9

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM PESO OPERACIONAL DA
MÁQUINA DE NO MÍNIMO 20.000
KG, ANO DE FABRICAÇÃO
SUPERIOR A 2010.

H

720

10

CAMINHÃO
PIPA,
TRUCADO,
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
10.000 LITROS, MOTOR DIESEL,
TIPO MERCEDEZ BENS OU
SIMILAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE
230 CV. ANO FABRICAÇÃO
SUPERIOR A 2010. MOTORISTA E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

DIÁRIA

250

14

MOTONIVELADORA
POTÊNCIA
BÁSICA
LÍQUIDA
(PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
DE 13.032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M – CHI DIURNO
AF
06/2014.
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

900

15

PÁ
CARREGADEIRA
SOBRE
RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³. OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

900
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16

VEÍCULO
CAMINHONETE,
CARROCERIA DE MADEIRA, 4X4,
DIESEL, CABINE SIMPLES, ANO
DE FABRICAÇÃO APARTIR DE
2020. POTENCIA MÍNIMA 2.8, MENSAL
CAPACIDADE
DE
CARGA
APARTIR
DE
1.000KG.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

17

TRATOR
DE
PNEUS
COM
POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4
X
4,
COM
ROÇADEIRA
ACOPLADA – MATERIAIS NAS
OPERAÇÕES AF 02/2017, JERICO
ROÇADEIRA.
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

250

18

CAMINHÃO PRANCHA (TRUCK)
COM
RAMPA
MÓVEL,
CAPACIDADE MÍNIMA DE 18
TONELADAS,
VEÍCULO
DE
CARGA PESADA PBT COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 22.000
KG, COM CAVALO MECÂNICO,
PRANCHA DE 2 EIXOS. ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2015.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

240

2

VALOR GLOBAL PARA O LOTE I -

R$

-

LOE II - SERVIÇOS URBANOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

1

CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO
AEREO ISOLADO DE NO MÍNIMO
10MT
E
CARROCERIA
COMPARTIMENTADA, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

250

2

CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO
AEREO ISOLADO DE NO MÍNIMO
18MT
E
CARROCERIA
COMPARTIMENTADA, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

180

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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3

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO
DE LIMPEZA A SUCÇÃO, PESO
BRUTO DE 23.000 KG, MOTOR
15.935
CV,
INCLUSIVE
LIMPADORA
A
SUCÇÃO,
TANQUE DE 12.000 LITROS.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

4

CAMINHÃO COMPACTADOR DE
LIXO, CAPACIDADE DE CARGA
MÍNIMA DE PARA 6M³, PARA
EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA MENSAL
DE
RESÍDUOS
SÓDIOS,
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

1

5

CAMINHÃO
COM
ANO
DE
FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2005;
EQUIPADO
COM
UMA
VARREDEIRA MECÂNICA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 115CV 2300
RPM;
SISTEMA
DE
VARRIÇÃO
ATRAVÉS
DE
SUCÇÃO À VÁCUO; VASSOURAS
LATERAIS E CENTRAL COM
CONTROLE DE VELOCIDADE E
FLUTUAÇÃO A PARTIR DA
CABINE,
CONTROLE
DO
EQUIPAMENTO COMANDADO DO
INTERIOR
DA
CABINE;
MENSAL
DESCARREGAMENTO
TRASEIROAO NÍVEL DO SOLO;
ÁNGULO DE BASCULAMENTODE
45°. TANQUE DE ÁGUA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 900L
COM SISTEMADE LAVA JATO.
MANGOTE
PARA
REALIZAR
LIMPEZA EM BOCA DE LOGO;
BARRA
SINALIZADORA;
EQUIPAMENTO
COM
FABRICAÇÃO SUPERIOR AO ANO
DE
2005.
MOTORISTA
E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

1

DIÁRIA

240
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6

CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TOCO, PARA EXECUÇÃO DE
LIMPEZA
URBANA,
COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 M³,
MENSAL
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

3

7

MÁQUINA
COSTAL,
PARA
ROÇAGEM
DAS
VIAS,
CANTEIROS
E
PRAÇAS,
POTENCIA MÍNIMA DE 2.3 CV,
MENSAL
35,2 CILINDRADAS. OPERADOR,
MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL
(ESTIMATIVA DE 180H/MÊS) POR
CONTA DA CONTRTADA.

4

8

MINICARREGADEIRA
SOBRE
RODAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 60
HP, CAPACIDADE MÍNIMA DE
OPERAÇÃO DE 840 KG, CABINE MENSAL
FECHADA.
OPERADOR
E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

1

VALOR GLOBAL PARA O LOTE II -

R$

3.3 Os recursos para pagamento das despesas são oriundos do Orçamento Municipal conforme
dotações orçamentárias:
Órgão: 2.04 - Secretaria Mun. de Administração
Projeto / Atividade:
4.122.0110.2.008 - Gestão das Ações da Secretaria de Administração
Elementos de Despesa:
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos:
01
Recursos Ordinários

Órgão:
2.07 - Secretaria Mun. de Infraestrutura
Projeto / Atividade:
15.122.0143.2.011 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de
Infraestrutura
Elementos de Despesa:
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos:
00
Recursos Ordinários
Projeto / Atividade:
26.122.0110.2.073
MANUTENCAO
DA
ACOES
DO
DEPARTAMENTO TRANSPORTE E RODAGENS
Elementos de Despesa:
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos:
00
Fonte de Recursos:
42
Fonte de Recursos:
16
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
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4.1- Os valores pactuados poderão sofrer reajustamento para manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato mediante acordo entre as partes e lavratura de Termo de Aditamento conforme
disposto no Art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
4.2 – Qualquer reajuste que venha a ocorrer para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro se
dará por meio da planilha de composição de custos que comprove variação nos custos incialmente
contratados.

CLAUSULA QUINTA - EXECUÇÃO DO CONTRATO
5.1 - O prazo para execução do contrato correrá a partir da assinatura até 31 de dezembro de 2021
podendo ser prorrogado na forma do art.57 da Lei nº. 8.666/93.
5.2 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Administração Municipal.
5.3 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura manterá registros próprios de todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem as competências do
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção de
medidas convenientes.
5.4 - O contratado‚ responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não incluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Órgão interessado, fica ainda o contratado
responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1 - O presente instrumento terá vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de
2021, podendo ser prorrogado na forma do art.57 da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
7.1 - O contratado deverá estar apto a fornecer e presta os serviços imediatamente após a assinatura
do presente contrato.

CLAUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que
preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal N°. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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9.1 - O presente contrato será regido nos termos das Leis Nº 10.520/02 e Nº 8.666/93 e suas
alterações ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos princípios da
teoria geral dos contratos e do Direito Privado, respectivamente.

CLAÚSULA DÉCIM A – DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DAS MÁQUINAS
10.1 - PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO:
10.1.2 - A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 03 (TRÊS) dias úteis, contados a partir da
emissão da ordem de serviço.
10.2 - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO:
10.2.1 - Os veículos e máquinas serão objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria”,
fornecida pela CONTRATADA, todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e
posterior devolução;
10.2.2 - Caso o objeto seja considerado INSATISFATÓRIO, será lavrado TERMO DE RECUSA, no qual se
consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas;
10.3 - A CONTRATANTE fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de Referência
conforme Item 1.3 desta Ata.
10.1 - PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO:
10.1.2 - A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da
emissão da ordem de serviço.
10.2 - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO:
10.2.1 - Os veículos e as máquinas serão objeto de vistoria, devendo possuir anotando-se na “Ficha de
Vistoria”, fornecida pela CONTRATADA, todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua
entrega e posterior devolução;
10.2.2 - Caso o objeto seja considerado INSATISFATÓRIO, será lavrado TERMO DE RECUSA, no qual se
consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas;
10.3 - A CONTRATANTE fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de Referência
conforme Item 1.2 deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIM A PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRAT ADA
11.1 - A Contratada obriga-se a:
11.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a atender todas as “Ordem de Serviço” expedidas durante a
vigência desta Ata, dentro da quantidade estabelecida;
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11.1.2 - A CONTRATADA fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de
Referência conforme Item 1.2 deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRAT ANTE
12.2 - A Contratante obriga-se a:
12.2.1 - Dar, no que couber e dentro dos limites estabelecidos pela Prefeitura Municipal de
Guaratinga/BA, livre e completo acesso ao pessoal da CONTRATADA, encarregada do cumprimento
dos serviços objeto deste contrato;
12.2.2 - Efetuar o pagamento nas datas aprazadas;
12.2.3 - Rejeitar, no todo ou em parte os veículos fornecidos em desacordo com as características
estabelecidas neste Termo (Art. 76, da Lei n° 8.666/1993).
12.2.4 - A CONTRATANTE fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de
Referência conforme Item 1.2 deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIM A TERCEIRA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
13.1 - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.

CLÁUSULA DÉCIM A QUARTA– DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
14.1 - O Município de Guaratinga/BA, exercerá a fiscalização, através da Servidora Municipal,
Senhora JAMILY SANTOS PEREIRA, nomeada pela Portaria Municipal nº 009/2021, servidor
designado, que verificará a procedência dos veículos comprovando a qualidade dos mesmos e
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será
encaminhada à licitante vencedora, verificando irregularidade serão aplicadas as sanções previstas,
constantes neste Edital.
14.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município Guaratinga/BA, em nada restringe a
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do
objeto do contrato.
14.3 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
14.4 - A fiscalização de que trata este Item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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14.5 - 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 DÉCIM A QUINTA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no
decorrer da contratação:
a) Inexecução total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
15.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga/BA pelo
prazo de até cinco anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo
de até cinco anos;
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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 a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
15.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no sub Item anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de 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.
15.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
15.6 - 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.
15.7 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
15.8 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
15.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
15.10 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.11 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
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16.1 A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
c) A inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo enseja sua rescisão pela Administração,
com as consequências previstas;
d) Constituem motivos para rescisão do Contrato Administrativo os previstos no art. 78 da Lei
Federal n.º 8666/93.
e) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sem que haja
culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
f) A rescisão contratual de que trata o art. 78 no inciso I, acarreta as consequências previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
17.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato Administrativo dentro do prazo
estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando
sujeito, a critério da Administração e garantida a prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos
incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato.
17.2 Pelo atraso injustificado no fornecimento fica sujeito o Contratado às penalidades previstas no
caput do art. 86 da Lei Federal n°. 8.666/93, na seguinte conformidade:
a) atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de
atraso.
b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de
atraso.
c) Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar as sanções previstas no art. 87 nos incisos I, III e IV da Lei Federal n.º
8.666/93 e multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços não executados.
d). Multa correspondente a diferença de preço resultante da nova licitação realizada para
complementação ou realização da obrigação não cumprida.
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e). Aplicadas às multas, a administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada,
após a sua imposição.
f). As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Os signatários elegem o Foro da Comarca de Guaratinga Estado da Bahia para dirimirem
os conflitos caso existentes no descumprimento das cláusulas do presente contrato. E por estarem
justos e acordados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Guaratinga/BA, _____de ______ de 2021.
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Marlene Dantas Martins
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
CONTRATADO(A)
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2021
ANEXO VIII – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
OBJETO E ESPECIFICAÇÕES:
1.1 - O Município de Guaratinga, com sede na Avenida Juscelino Kubistchek, 589 - Centro,
Guaratinga/BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.634.985/0001-59, neste ato representado pela Prefeita
Municipal, Senhora Marlene Dantas Martins e em conformidade com as atribuições que lhe foram
delegadas, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos das disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 006/2021, que originou esta Ata, de
acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas e transcurso o prazo para
interposição de recursos, resolve registrar os preços da empresa abaixo identificada, a seguir
denominada simplesmente FORNECEDOR, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.
FORNECEDOR:
CNPJ:
ENDEREÇO: Rua/Bairro/cidade/CEP.
1.2 O objeto do presente Ata é registro de preço para prestação de serviço de locação de
máquinas, equipamentos e veículos pesados para serviços públicos do Município de
Guaratinga/BA, de acordo com as exigências constantes no Anexo I – Termo de Referência,
parte integrante e indissociável do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 006/2021.
1.3 Parágrafo Único – Integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos, o Termo de
Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do
Processo Administrativo nº 084/2021, Pregão Eletrônico SRP nº 006/2021.
1.4 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.
2 – DA VIGÊNCIA DA AT A DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência da data de sua assinatura até o prazo de 12 (doze)
meses.

3 – DA ALTERAÇÃO DA AT A DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços NÃO PODERÁ sofrer alterações;
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3.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
3.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
3.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.7 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
3.8 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido
de fornecimento; e
3.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.10 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
3.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
4.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
4.2 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
4.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato,
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
4.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
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4.6 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior.
4.7 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro
do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

5 – DA CONTRAT AÇÃO COM OS FORNECEDORES
5.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666,
de 1993.
5.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência Anexo ao Edital, e poderão
ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
5.3 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 03 (três) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou
assinar o Contrato, se 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.
5.4 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.5 - Durante a vigência da contratação, 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 no curso da execução contratual, de tudo dando ciência
à Administração.

6 – DA VIGÊNCIA DA CONTRAT AÇÃO
6.1 – A Ata de Registro de Preços firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as
disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, até o
prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do
artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
6.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro de 2021, para fins de inscrição
em restos a pagar.

7 – DO PREÇO E VALOR
7.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis;
7.2 – Os preços unitários e totais conforme planilha abaixo: ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO
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DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS:

LOTE I - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

1

TRATOR DE PNEU 4X4, 85 cv com
grade aradora de 16 discos, ano
superior a 2005. OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

300

2

TRATOR
DE
ESTEIRA
20
TONELADAS, POTÊNCIA MÍNIMA
DE
170
HP,
COM
ESCARIFICADOR
TRASEIRO,
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

1200

TRATOR DE ESTEIRA MINIMO DE
9.4
TONELADAS,
POTÊNCIA
MÍNIMA DE 125 HP, COM
ESCARIFICADOR
TRASEIRO,
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO.
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

1440

CARREGADEIRA
TRAÇADA
MOTOR MÍNIMO DE 63 HP,
CAÇAMBA
DE
APLICAÇÃO
GERAL
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 0,90 M³, PESO
DE OPERAÇÃO MÍNIMA de 5.360
kg,
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

500

3

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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4

ROLO COMPACTADOR, KIT PARA
CARNEIRO,
SISTEMA
DE
VIBRAÇÃO
HIDRAULICO
POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR
DE 173 HP, 6 CILINDROS, PESO
OPERACIONAL
SUPERIOR
A
13.000 KG, BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

5

CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TRUCK,
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA DE 12 M³, BOM ESTADO
MENSAL
DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

6

CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TOCO,
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA DE 06 M³, BOM ESTADO
DE CONSERVAÇÃO, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

360

7

RETROESCAVADEIRA
HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 0,60 M³, PESO
OPERACIONAL
MÍNIMO
DE
13.000 KG, COM MOTOR TURBO
MÍNIMO DE 95 HP, INCLUINDO
MANUTENÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2009.
OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

H

800

8

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM PESO OPERACIONAL DA
MÁQUINA DE NO MÍNIMO 14.000
KG, ANO DE FABRICAÇÃO
SUPERIOR A 2010. OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

900

H

500

1
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9

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA,
COM PESO OPERACIONAL DA
MÁQUINA DE NO MÍNIMO 20.000
KG, ANO DE FABRICAÇÃO
SUPERIOR A 2010.

H

720

10

CAMINHÃO
PIPA,
TRUCADO,
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
10.000 LITROS, MOTOR DIESEL,
TIPO MERCEDEZ BENS OU
SIMILAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE
230 CV. ANO FABRICAÇÃO
SUPERIOR A 2010. MOTORISTA E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

DIÁRIA

250

14

MOTONIVELADORA
POTÊNCIA
BÁSICA
LÍQUIDA
(PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
DE 13.032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M – CHI DIURNO
AF
06/2014.
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

900

15

PÁ
CARREGADEIRA
SOBRE
RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³. OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

900

16

VEÍCULO
CAMINHONETE,
CARROCERIA DE MADEIRA, 4X4,
DIESEL, CABINE SIMPLES, ANO
DE FABRICAÇÃO APARTIR DE
2020. POTENCIA MÍNIMA 2.8, MENSAL
CAPACIDADE
DE
CARGA
APARTIR
DE
1.000KG.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

17

TRATOR
DE
PNEUS
COM
POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4
X
4,
COM
ROÇADEIRA
ACOPLADA – MATERIAIS NAS
OPERAÇÕES AF 02/2017, JERICO
ROÇADEIRA.
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

H

2

250
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18

CAMINHÃO PRANCHA (TRUCK)
COM
RAMPA
MÓVEL,
CAPACIDADE MÍNIMA DE 18
TONELADAS,
VEÍCULO
DE
CARGA PESADA PBT COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 22.000
KG, COM CAVALO MECÂNICO,
PRANCHA DE 2 EIXOS. ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2015.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

240

VALOR GLOBAL PARA O LOTE I -

R$

-

LOE II - SERVIÇOS URBANOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

1

CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO
AEREO ISOLADO DE NO MÍNIMO
10MT
E
CARROCERIA
COMPARTIMENTADA, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

250

2

CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO
AEREO ISOLADO DE NO MÍNIMO
18MT
E
CARROCERIA
COMPARTIMENTADA, ANO DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

180

3

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO
DE LIMPEZA A SUCÇÃO, PESO
BRUTO DE 23.000 KG, MOTOR
15.935
CV,
INCLUSIVE
LIMPADORA
A
SUCÇÃO,
TANQUE DE 12.000 LITROS.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

DIÁRIA

240

4

CAMINHÃO COMPACTADOR DE
LIXO, CAPACIDADE DE CARGA
MÍNIMA DE PARA 6M³, PARA
EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA MENSAL
DE
RESÍDUOS
SÓDIOS,
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR
TOTAL (R$)

1
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5

CAMINHÃO
COM
ANO
DE
FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2005;
EQUIPADO
COM
UMA
VARREDEIRA MECÂNICA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 115CV 2300
RPM;
SISTEMA
DE
VARRIÇÃO
ATRAVÉS
DE
SUCÇÃO À VÁCUO; VASSOURAS
LATERAIS E CENTRAL COM
CONTROLE DE VELOCIDADE E
FLUTUAÇÃO A PARTIR DA
CABINE,
CONTROLE
DO
EQUIPAMENTO COMANDADO DO
INTERIOR
DA
CABINE;
MENSAL
DESCARREGAMENTO
TRASEIROAO NÍVEL DO SOLO;
ÁNGULO DE BASCULAMENTODE
45°. TANQUE DE ÁGUA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 900L
COM SISTEMADE LAVA JATO.
MANGOTE
PARA
REALIZAR
LIMPEZA EM BOCA DE LOGO;
BARRA
SINALIZADORA;
EQUIPAMENTO
COM
FABRICAÇÃO SUPERIOR AO ANO
DE
2005.
MOTORISTA
E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

1

6

CAMINHÃO
CAÇAMBA
INCLINÁVEL
BASCULANTE,
TOCO, PARA EXECUÇÃO DE
LIMPEZA
URBANA,
COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 M³,
MENSAL
BOM
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO,
ANO
DE
FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2005.
MOTORISTA E MANUTENÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.

3

7

MÁQUINA
COSTAL,
PARA
ROÇAGEM
DAS
VIAS,
CANTEIROS
E
PRAÇAS,
POTENCIA MÍNIMA DE 2.3 CV,
MENSAL
35,2 CILINDRADAS. OPERADOR,
MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL
(ESTIMATIVA DE 180H/MÊS) POR
CONTA DA CONTRTADA.

4
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8

MINICARREGADEIRA
SOBRE
RODAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 60
HP, CAPACIDADE MÍNIMA DE
OPERAÇÃO DE 840 KG, CABINE MENSAL
FECHADA.
OPERADOR
E
MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

1

VALOR GLOBAL PARA O LOTE II -

R$

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRAT ANTE E DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada obriga-se a:
8.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a atender todas as “Ordem de Serviço” expedidas durante a
vigência desta Ata, dentro da quantidade estabelecida;
8.1.2 - A CONTRATADA fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de
Referência conforme Item 1.3 desta Ata;
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.2 - A Contratante obriga-se a:
8.2.1 - Dar, no que couber e dentro dos limites estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Guaratinga,
livre e completo acesso ao pessoal da CONTRATADA, encarregada do cumprimento dos serviços
objeto deste contrato;
8.2.2 - Efetuar o pagamento nas datas aprazadas;
8.2.3 - Rejeitar, no todo ou em parte os veículos fornecidos em desacordo com as características
estabelecidas neste Termo (Art. 76, da Lei n° 8.666/1993).
8.2.4 - A CONTRATANTE fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de
Referência conforme Item 1.3 desta Ata;

9 - DA ADESÂO DO CARONA:
9.1 - NÃO SERÁ PERMITIDO CARONA.
10 – DO CANCELAMENTO DA AT A DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito
nas seguintes situações:
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10.1.1 - Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
10.1.1.1 - O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta Ata
de Registro de Preços;
10.1.1.2 - O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
10.1.1.3 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços decorrente do Registro de Preços;
10.1.1.4 - Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado;
10.1.1.5 - O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou contrato
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;
10.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela
Administração.
10.1.2 - Pelo FORNECEDOR:
10.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências do Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência
de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no Instrumento Convocatório, nesta Ata,
bem como de ressarcimento ao Município de Guaratinga/BA por perdas e danos;
10.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior.
10.2 - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

11 – DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
11.1 - PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO:
11.1.2 - A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da
emissão da ordem de serviço.
11.2 - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO:
11.2.1 - Os veículos e máquinas serão objeto de vistoria, devendo possuir anotação “Ficha de Vistoria”,
fornecida pela CONTRATADA, todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e
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posterior devolução;
11.2.2 - Caso o objeto seja considerado INSATISFATÓRIO, será lavrado TERMO DE RECUSA, no qual se
consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas;
11.3 - A CONTRATANTE fica obrigada a atender todas as obrigações constantes no Termo de Referência
conforme Item 1.3 desta Ata.
12 – DO PAGAMENTO
12.1 - O pagamento dos serviços efetivamente realizados, serão pagos mensalmente, mediante
empenho, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na forma
da Legislação em vigor, devidamente atestada pelo órgão solicitante;
12.1.2 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas;
12.2 - Na data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a Contratada deverá estar em posse, em
plena vigência das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (conforme exigidas na fase de
habilitação);
12.3 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à
sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da
fatura, devidamente corrigida.
12.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito a reajuste de preço.
12.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
12.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
12.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

13 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
13.1 - O Município de Guaratinga/BA, exercerá a fiscalização, através da Servidora Municipal,
Senhora JAMILY SANTOS PEREIRA, nomeada pela Portaria Municipal nº 009/2021, servidor
designado, que verificará a procedência dos veículos comprovando a qualidade dos mesmos e
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será
encaminhada à licitante vencedora, verificando irregularidade serão aplicadas as sanções previstas,
constantes neste Edital.
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13.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do registro de preço.
13.3 - A fiscalização de que trata este Item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4 - 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.

14 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no
decorrer da contratação:
a) Inexecução total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
14.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BKF4L/T/+TCWAJ4NAYHWRA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Junho de 2021
76 - Ano - Nº 3021

Guaratinga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga pelo prazo de até
dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
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 a Contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos causados;
14.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
14.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no sub Item anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de 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.
14.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
14.5 - 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.
14.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
14.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
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14.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº. 006/2021 e a proposta vencedora da contratada.
15.2 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo
extrato no Diário Oficial.
15.3 - É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de
preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.
15.4 - Nos casos
Omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 7.892
de 23 de Janeiro de 2013, Decretos Municipais nº. 052 e 053/2017, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993,
subsidiariamente.
15.5 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum –
Comarca de Guaratinga/BA, com exclusão de qualquer outro.

Guaratinga/BA, _____de ___2021

MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Marlene Dantas Martins
Prefeita Municipal
Órgão Gerenciador

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
Empresa Participante (fornecedor
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº097/2021

TIPO: MENOR PREÇO, POR LOTE
ABERTURA – 21/06/2021– 10:00 hs

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
SEREM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2021
A Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, localizada na Avenida Juscelino Kubistchek, nº 589, Centro,CEP
45.840-000, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e este Pregoeiro Municipalo Sr. Dionísio
Moraes Bianchine, nomeado pelo Decreto Municipal nº 037 de 01 de janeiro de 2021, e LEI 10.520/02
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, além das demais disposições legais
aplicáveis, e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. O Pregão será realizado em
sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da informação – internet, através do site
www.licitacoes-e.com.br, constante da página eletrônica do Banco do Brasil.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS (Horario de Brasilia):
Início de acolhimento das propostas:

Dia 10/06/2021, às 16:00h.

Abertura das propostas:
Início da disputa:

Dia 21/06/2021, às 08:00h.
Dia 21/06/2021, às 10:00h.

Tempo De Disputa:A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
Consultas: Observando o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas por e-mail, informando o
número da licitação, por meio do endereço: licitacao@guaratinga.ba.gov.br.
Referência de tempo: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília - DF.
Cópia deste Edital e seus anexos estarão, a partir da data da publicação de seu resumo em DiárioOficial,
à disposição no site do Banco do Brasil(www.licitacoes-e.com.br), bem como poderá ser solicitado no
através do e-mail: licitacao@guaratinga.ba.gov.br , para todos os interessados.
Outras informações sobre a licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura
Municipal de Guaratinga/BA, localizada na Avenida Juscelino Kubistchek, nº 589, Centro,CEP 45.840-000,
nos dias úteis no horário de 08:00 às 12:00.
1.DO OBJETO
1.1 REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA. nos quantitativos e
especificações discriminados no Processo Administrativo nº 097/2021 e na forma do Termo de Referência
e Planilha Quantitativa, documentos integrantes do presente Edital.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste
Edital e seus anexos.
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2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e) que estejam sob falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, ou em
processo de recuperação extrajudicial, bem como em dissolução ou liquidação;
f)

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO
3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A.
sediadas no País.
3.2. O credenciamento se dará por intermédio da atribuição de chave de identificação e/ou senha
individual.
3.3. O credenciamento será pessoal e intransferível para acesso ao sistema. O usuário credenciado será
responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências.
3.4. O credenciamento implica em responsabilidade legal do usuário e na presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão.
3.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
3.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
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3.9. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todas as etapas da sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente/juntos com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.1.1. Não serão aceitos quaisquer links de compartilhamento de arquivos de armazenamento de dados
na nuvem (tais como “Onedrive”, “Google Drive”, etc.) como forma de comprovação dos requisitos de
habilitação para participação neste certame, devendo o licitante encaminhar os documentos
exclusivamente através da plataforma licitações-e.
4.1.2. O licitante deverá encaminhar os documentos de habilitação e proposta de preço para cada lote
que estiver concorrendo;
4.1.2.1. A proposta de preço encaminhada no sistema deverá referir-se, exclusivamente, ao lote em que
o licitante estiver concorrendo, sob pena de desclassificação nos lotes em que houver identificação
antecipada, uma vez que essa conduta caracteriza identificação de proposta;
4.1.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
4.1.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006.
4.2. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema
4.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante arrematante somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, em campo próprio,
concomitantemente/juntos com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.1.1. A proposta de preço deverá ser apresentada, preferencialmente, conforme modelo constante do
anexo deste edital, observando as disposições editalícias e as do termo de referência integrante.
5.1.2. Deverá ser informado em campo próprio do sistema o Valor Global;
5.1.3. Deverá constar a descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo
de Referência.
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços;
5.4. 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.
5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
5.6. Em qualquer fase do processo, caso seja identificado que o proponente inseriu dados desnecessários
na proposta como forma de identificação do mesmo, o pregoeiro irá proceder com a sua desclassificação.
6. DA ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.
6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
6.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7. DO INÍCIO DA FASE COMPETITIVA
7.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
7.1.1. Para fins de lance, a proposta deverá ser apresentada no sistema eletrônico, com o valor global da
proposta.
7.1.2. Para julgamento, será adotado o critério de menor valor por lote, observados os prazos para
fornecimento dos produtos, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade e demais condições definidas neste Edital.
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital.
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.4. O intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 500,00 (Quinhentos reais).
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7.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.6. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
7.7. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.
7.8. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-seá automaticamente.
7.9. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante (§ 5º - Art. 30 – Dec. 10.024).
7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.14. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.16. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
7.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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7.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.20.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado pela administração municipal, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.2.1. 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.
8.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, através do e-mail
licitacaobelmonte2017@outlook.com, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.4.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo, entretanto no silêncio do pregoeiro, fica negado o pedido de
prorrogação de prazo.
8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a sua continuidade.
8.7. O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital.
8.7.1. 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.
8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.8. 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.
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8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Os Documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
9.1.2. Os documentos de habilitação poderão ser encaminhados em cópia simples quando enviados pelo
sistema eletrônico. Após o(s) arrematante(s) ser(em) declarado(s) vencedor(es) e, julgados eventuais
recursos interpostos, os documentos de habiltação deverão ser entregues pelos interessados
obrigatoriamente de acordo com o estabelecido.
9.2. Habilitação jurídica:
a) Deverá ser apresentado pela licitante o que segue:
I) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
II) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
III) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
IV) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
V) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971;
VI) Documentos de identificação dos sócios.
a.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b) Alvará de Funcionamento, emitido pelo Órgão fiscalizador do Município de domicílio ou sede da
empresa.
9.3. Regularidade fiscale trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
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elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade
em cujo exercício contrata ou concorre;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre;
f.1) caso olicitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;
9.3.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.4. Qualificação Econômico-Financeira.
a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho
Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do documento, com
termos de abertura e encerramento devidamente registrados na Junta Comercial do domicílio ou sede da
empresa, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data de apresentação da proposta;
b.1) A comprovação de que trata o inciso acima, deverá ser feita através de cópias de referências do livro
diário (número do livro, termo de abertura e encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde
contenham o balanço patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com evidência e
registro na Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade jurídica da
empresa licitante;
b.2) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contabil Digital (SPED), deverão comprovar
a documentação acima apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação;
b.3) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
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b.5) caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
9.5. Qualificação Técnica
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de atestados/declarações que indiquem
expressamente esses elementos, expedidos por quaisquer pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado,
de que tenha executado o fornecimento de produtos semelhantes ao objeto do presente certame;
9.6. CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
9.6.1. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da constituição Federal
de 1998.
9.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
9.8. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.9.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, para cada lote que estiver
concorrendo, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
9.13. O licitante declarado vencedor, deverá, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após o
julgamento de eventuais recursos, encaminhar os ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS, VIA SEDEX, dos
documentos de habilitação, sob pena de decair do direito do licitante de ser declarado vencedor, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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9.13.1. No prazo máximo de 02 (dois) dia úteis o licitante deverá comprovar a postagem dos documentos
com o ENCAMINHAMENTO DO CÓDIGO RASTREADOR OU OUTRO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO da
sua postagem, para o email: licitacao@guaratinga.ba.gov.br.
9.14. Também deverá ser enviada pelo vencedor a via original da proposta impressa assinada, com o
último lance ofertado no certame, conforme disposições deste edital.
9.14.1. Os documentos deverão ser encaminhados aos cuidados do PREGOEIRO para o seguinte endereço:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA - BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga – Bahia – CEP: 45.840–000

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
10.5. 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.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
10.7. Declaração do licitante de que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta
e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades
com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele
instituídas ou mantidas, conforme Anexo.
10.8. Declaração formal de que a empresa se encontra habilitada para participar do certame, conforme
Anexo.

11. DOS RECURSOS
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11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo máximo de (30)
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema;
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, bem como o registro
de tal manifestação em campo que não seja o apropriado no sistema, importará a decadência desse
direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de (3) 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.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Sistema Licitacoes-e,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13.0 DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
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13.1. Será exigida a apresentação de amostras para os produtos constantes na planilha anexa deste Edital
às quais deverão corresponder à marca cotada na proposta de preços da licitante;
13.1.1. As amostras deverão ser apresentadas pela(s) licitante(s) após declarada(s) vencedora(s), no
prédio da Secretaria Municipal de Educação, situado na Av. Riomar, S/N, Centro, logo após o final do
certame;
13.1.2. As amostras serão analisadas por servidores designados, ou comissão designada pela
administração do Município de Belmonte que apresentará decisão a respeito da qualidade do produto
apresentado;
13.1.3. Caso os produtos sejam aprovados no critério de qualidade, a licitante estará apta a fornecê-los
no referido certame;
13.1.4. No caso de reprovação da amostra pelo critério de qualidade, será solicitada da licitante a
substituição do mesmo imediatamente por outro produto que será analisado e decidido quanto a sua
aceitabilidade neste mesmo dia;
13.1.5. Caso nenhum interessado apresente amostra com qualidade satisfatória, o lote em análise será
declarado deserto;
13.1.6. Serão dispensadas amostras para os itens de natureza perecível ou que necessitem de
resfriamento para sua preservação;
13.1.7. Após análise do critério de qualidade, o servidor responsável, indicará ao Pregoeiro as empresas
que cumpriram a exigência e estão aptas para futuras contratações;
13.1.8. Os interessados que não cumprirem a exigência de qualidade estabelecida pelo município não
terão seus preços publicados, nem homologado(s) o(s) lote(s) em seu favor.
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
15 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em ata de registro de preço,
cuja minuta consta em anexo a este Edital;
15.2. O prazo para assinatura da ata de registro de preço será de até 05 (cinco) dias úteis, contados
da convocação da adjudicatária;
15.3. A Ata de Registro de Preço deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária
(diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e, na
hipótese de nomeação de procurador, também de procuração e cédula de identidade do
representante;
15.4. A critério da administração, o prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez,
desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária;
15.5. A Ata de Registro de Preço terá validade de 01 (um) ano, contado a partir de sua assinatura.
16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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16.1 Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá
ser convocado para assinar o Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados de sua
convocação, cuja vigência poderá ser de até 12 (doze) meses;
16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do termo de contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.2.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;
16.3. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
16.4. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação
das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o
contrato ou a ata de registro de preços.
17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual, se couber, são as
estabelecidas no termo de referência anexo a este Edital.
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
20. DO PAGAMENTO
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na Minuta de Contrato, anexo a este Edital.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1 A licitante ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes penalidades,
garantido o direito de ampla defesa:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido;
b) Multas sobre o valor remanescente do contrato de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, limitado ao
máximo de 10% (dez por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação
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pertinente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções e penalidades previstas na lei federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores;
c) Suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na hipótese de reiterado
descumprimento das obrigações contratuais;
d) Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública.
21.2 Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520/02, o licitante será penalizado com multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor anual do contrato e, poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar
e contratar com o Município, e descredenciado do Cadastro Municipal, nos casos de:
a) Apresentação de documentação falsa para participação no certame;
b) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
c) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) Comportamento inidôneo;
e) Cometimento de fraude fiscal;
f) Fraudar a execução do contrato;
g) Falhar na execução do contrato.
21.3 Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar
de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº.
8.666/93;
21.4 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso;
21.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1. Até 03 (Três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
22.2. A impugnação poderá ser realizada através de protocolo no endereço: Av. Juscelino Kubitschek,
589, Centro – Guaratinga – Bahia – CEP: 45.840–000, na sala de Reuniões da COPEL.
22.3. Caberá a Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 02(dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por e-mail, no endereço indicado no Edital.
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22.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (02) dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.
22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á a respectiva ata no sistema eletrônico.
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.11. O Município de Guaratinga/BA não se responsabiliza por eventuais erros cometidos, quanto ao
sistema eletrônico utilizado na disputa, pelos interessados no certame em destaque, devendo os licitantes
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obter previamente as informações necessárias à sua operabilidade através do sítio “www.licitacoese.com.br”.
23.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga
– Bahia – CEP: 45.840–000 , nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço
e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.
23.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento a Disposto Constitucional (Declaração de menor);
c) Anexo III – Modelo Carta de Apresentação da Proposta;
d) Anexo IV – Minuta Ata de registro de preços
d) Anexo IV – Minuta do Contrato;
e) Anexo V – Modelo de Procuração;
Guaratinga -BA, 08 de Junho de 2021.

Ywério Campos Rodrigues
Decreto Municipal nº 161 de 25 de fevereiro de 2021
Pregoeiro Municipal
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NEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO
1.1 - O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos que norteiam a contratação
de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para serem destinados
ao preparo da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Guaratinga/BA,
visando a formação de ata de registro de preços.
1.2 - Ainda, tem como objetivo a manutenção das ações administrativas da Secretaria de Educação do
MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA.
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 - A contratação de empresa especializada para fornecimento dos referidos itens deve-se à necessidade
de tais materiais para manutenção da merenda escolar para os alunos das diversas Escolas da Rede
Municipal de Ensino deste Município de Guaratinga/BA.
2.2 - A quantidade a ser adquirida é estimada, principalmente, pelo fato da imprevisibilidade da
necessidade real dos materiais, uma vez que, a demanda poderá sofrer aumento ou redução a depender
da variação da quantidade de alunos a serem matriculados pela Secretaria de Educação no decorrer do
ano letivo.
2.3 - As quantidades pré-estabelecidas no Processo Administrativo que deu origem a este Pregão para
Registro de Preços se baseou na quantidade de alunos pré-existentes, bem como, quantitativos licitados
anteriormente.
2.4 - Salientamos que os itens, objetos deste processo, são indispensáveis para o funcionamento dos
serviços públicos à comunidade.
2.5 - Os itens constantes no processo que originou o presente Termo serão utilizados pelas diversas
Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município de Guaratinga/BA, inclusive os casos de uso dos
recursos vinculados, como por exemplo, o Programa Mais Educação.
3 – FUNDAMENTO LEGAL
3.1 - A contratação para o fornecimento dos materiais, objeto deste Termo de Referência, está
fundamentada com base no art. 15 da Lei nº. 8666/93, que regula o Sistema de Registro de Preço; Art. 1º
da Lei nº. 10.520/02, que dispõe sobre o Pregão Presencial.
4 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO FORNECIMENTO
4.1 - A empresa contratada deverá executar fornecimento na sede, distritos, povoados e zona rural do
município de GUARATINGA/BA, mediante a apresentação de requisição assinada por servidor
responsável, autorizado pelo município, especificando o órgão interessado, o tipo e quantidade de
material, o nome e assinatura do servidor autorizado pela administração para efetuar a requisição.
4.2 - Os fornecimentos serão efetuados somente com a apresentação das requisições e nas quantidades
estipuladas naquele documento;
4.3 - Os materiais deverão ser fornecidos em atendimento às ordens de fornecimento emitidas de acordo
com as necessidades da Secretaria de Educação do município de GUARATINGA/BA;
4.4 - Após preenchê-las e assiná-las sobre carimbo, no ato do fornecimento, a contratada ficará com a via
da Requisição para cobrança da fatura.
5 – DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO
A quantidade e as especificações encontram-se descritas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº.
008/2021, que faz parte integrante deste Termo de Referência como se aqui estivesse transcrito.
6 – DO PRAZO PARA ATENDIMENTO DO FORNECIMENTO
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A Contratada deverá estar em plenas condições de atendimento do objeto deste Termo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias da data da publicação da Ata de Registro de Preços e Homologação da autoridade
superior.
7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
7.1 – Fornecimentos dos gêneros alimentícios;
7.2 – Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela fiscalização quanto à execução do
fornecimento contratado;
7.3 – Manter-se durante a execução do contrato, com as condições de habitação e qualificação exigidas
na licitação;
7.4 – Substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
defeitos ou incorreções;
7.5 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte
resultantes da execução do contrato;
7.6 – Responder pelos danos causados diretamente ao município de GUARATINGA/BA ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;
7.7 – A empresa licitante deverá fornecer os materiais dentro das especificações das normas dos órgãos
de fiscalização do objeto licitado.
7.8 – Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades exigidas em leis.
8 - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.
8.1 – Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o fornecimento
dentro das especificações técnicas recomendadas;
8.2 – Efetuar o pagamento, mensalmente, das notas fiscais correspondentes aos materiais fornecidos;
8.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato.
9 - DO PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da entrega
dos materiais, após devidamente atestadas por servidor da Secretaria Administrativa, devidamente
indicado e a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser entregue no Departamento Financeiro
com o atestado do fornecimento efetivamente executado.
9.2 - A empresa Contratada deverá apresentar junto com a Nota Fiscal/Fatura as certidões Negativas de
Débitos do FGTS; Fazenda Estadual; Fazenda Municipal; Receita Federal, Dívida Ativa da União e
Previdência Social; e CNDT.
10 - VIGÊNCIA
10.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano;
10.2. O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura por um período máximo da duração do
exercício financeiro em que se enquadre.
11 - DA GARANTIA
11.1. Não será exigida garantia do Contratado relativa à execução do objeto deste Termo de Referência.
12 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
12.1. Os recursos financeiros para a Contratação do objeto deste Termo de Referência correrão por conta
das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento em vigor.
13 - DOS DEMAIS ATOS
13.1. Os demais atos serão praticados e formalizados em atendimento à legislação vigente sobre a
matéria.
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ANEXO II
Local e Data
À
Comissão Permanente de licitação
Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA

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

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

_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO PROCESSO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
Nº
Nº
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
008/2021 097/2021 PARA SEREM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA
DADOS DA LICITANTE
RAZÃO SOCIAL.
CNPJ
ENDEREÇO

CEP

E-MAIL

BANCO

CONTA

TELEFONE DE
CONTATO
AGÊNCIA/CIDADE

Todos os itens deverão conter marcas
LOTE 1: NÃO PERECÍVEIS/SECOS
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO - mistura em pó para o
preparo de achocolatado, enriquecido
com vitaminas e minerais. O produto
deve estar com suas características de
cor, sabor, cheiro, preservadas, deve ser
formulado a partir de matérias-primas
selecionadas. Embalagem: deve estar
acondicionado em pacotes atóxicos,
hermeticamente selados, com peso
líquido de 1 kg cada. Composição
nutricional: mínimo de 3 g de proteína e
1,5 g de lipídios a cada 100 g do produto.
Prazo de validade mínimo: 06 meses a
contar a partir da data de entrega.
AÇAFRÃO - Puro, de boa qualidade,
obtido pela ligeira torração da raladura
das raízes de açafrão previamente
lavadas, dessecadas e isentas de radical
cianeto. O produto em pó deverá
apresentar-se com coloração amarelo

UND.

QTD.

KG

2.300

KG

60

V. UNT.

V. TOTAL
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3

4

5

6

intenso, com odor característico, isento
de
contaminação, especialmente sem
acréscimo de fubá, parasitas e de
detritos animais. Embalagem contendo
500g com rótulo nutricional.
AÇÚCAR CRISTAL GRANULADO –
qualidade superior, origem vegetal,
constituído fundamentalmente por
sacarose de cana-de-açúcar. Aspecto:
sólido com cristais bem definidos, sem
umidade, cor clara característica, sem
sujidades. Embalagem intacta de 1 kg,
na embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do
lote do produto. Validade mínima de 6
meses a contar a partir da data de
entrega.
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO – 100%
só
stevia.
Ingredientes:
água,
Edulcorantes Naturais Glicosídeos de
Steviol, conservantes: benzoato de sódio
e sorbato de potássio, acidulante: ácido
cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato,
sem sacarina, sem acesulfame-k.
Unidades de
80 ml. Prazo de validade mínimo 2 anos
a contar a partir da data de entrega.
ARROZ BRANCO – agulhinha, polido,
longo fino, tipo 1, contendo no mínimo
90% dos grãos inteiros. Sem manchas
escuras,
avermelhadas
e/ou
esverdeadas, sem sujidades, parasitas,
larvas e/ou bolores.
Acondicionados em pacotes de 1 kg, em
polietileno,
transparente,
atóxico,
embalagem intacta. Prazo de validade de
no mínimo 6 meses a contar a partir da
data de entrega.
ARROZ INTEGRAL – longo, fino, tipo I,
integral. Sem manchas escuras,
avermelhadas e/ou esverdeadas, sem
sujidades, parasitas, larvas e/ou bolores.
Acondicionados em pacotes de 1 kg, em
polietileno,
transparente,
atóxico,
embalagem intacta. Prazo de validade de
no mínimo 6 meses a contar a partir da
data de entrega.

KG

10.500

UND

12

KG

10.000

KG

60

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga – Bahia – CEP: 45.840–000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BKF4L/T/+TCWAJ4NAYHWRA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Guaratinga

Terça-feira
8 de Junho de 2021
101 - Ano - Nº 3021

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

7

8

9

10

11

12

AMIDO DE MILHO – Embalagem com
200 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com a resolução
12/78 da Comissão Nacional de Padrões
para Alimentos – CNNPA.
AVEIA – em flocos médios, seca. Isento
de material estranho, sujidades, mofo,
livre de parasitas e substâncias nocivas.
Acondicionada em embalagens de 200g,
atóxica, resistente e hermeticamente
vedada. Prazo de validade de no mínimo
6 meses a contar a partir da data de
entrega..
AZEITE- extra virgem, a base de gordura
monoinsaturada. Embalagem com 200
ml, com identificação do produto, marca
do fabricante e prazo de validade.
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL –
Tipo cream cracker integral, a base de:
farinha de trigo/ gordura vegetal
hidrogenada / açúcar / amido de milho
/sal refinado / fermento / leite ou soro/
outros, Embalagem tipo 3 em 1 de 400 g.
Serão rejeitados, os biscoitos mal
cozidos, queimados e de características
organolépticas anormais. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a contar
a partir da data de entrega.
BISCOITO
CREAM
CRACKER
AMANTEIGADO - Tipo cream cracker
amanteigado, a base de: farinha de
trigo/ gordura vegetal hidrogenada /
açúcar / amido de milho /sal refinado /
fermento / leite ou soro/ outros.
Embalagem tipo 3 em 1 de 400 g. Serão
rejeitados, os biscoitos mal cozidos,
queimados
e
de
características
organolépticas anormais. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a contar
a partir da data de entrega.
BISCOITO MAISENA – biscoito doce
maisena, sem recheio, a base de:
farinha de trigo/ açúcar/ gordura
vegetal hidrogenada/ amido de milho.
Embalagem tipo 3 em 1 de 400 g. Serão
rejeitados, os biscoitos mal cozidos,

KG

300

KG

30

UND

20

PCT

200

PCT

12.000

PCT

10.000

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga – Bahia – CEP: 45.840–000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BKF4L/T/+TCWAJ4NAYHWRA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Junho de 2021
102 - Ano - Nº 3021

Guaratinga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

13

14

16

17

18

19

queimados e de características
organolépticas anormais. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a contar
a partir da data de entrega.
CAFÈ EM PÒ – torrado e moído,
tradicional. Embalagem a vácuo com 250
g, contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas
e Padrões para Alimentos – CNNPA.
CANELA EM CASCA – Embalagem
íntegra de 500g, na embalagem deverá
constar a data de fabricação, data de
validade e número do lote do produto.
As lascas devem estar inteiras e com boa
aparecia. O produto deve estar isento de
sujidades, microrganismos. Validade
mínima de 6 meses na data da entrega.
CANELA EM PÒ – Embalagem contendo
500 g, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido.
CEREAL INSTANTANEO PARA MINGAU
DE ARROZ - cereal infantil, enriquecido
com vitaminas e minerais. Embalagem
em sachê de 230g.
COMINHO - De boa qualidade. O
produto em pó deverá apresentar-se
com coloração e odor característico,
isento decontaminação. Embalagem
contendo 500g, contendo nome do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.
COCO
RALADO
DESIDRATADO
ADOÇADO – Produto obtido do fruto do
coqueiro, por processo tecnológico
adequado e separado parcialmente da
emulsão óleo/ água (leite de coco) por
processos
mecânicos.
Aspecto:
fragmentos soltos, cor – branca, cheiro e
sabor próprios, umidade máxima 4%.
Não poderá apresentar cheiro alterado
ou rançoso. Embalagem aluminizada,

PCT

1.000

KG

30

KG

30

UND

400

KG

150

KG

500
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20

21

22

23

24

integra de 1 kg, constando data da
fabricação data de validade e número do
lote do produto. Validade mínima de 6
meses na data da entrega.
CORANTE – Apresentar aspecto, cor, e
sabor
característico.
Composição:
urucum, sal, fubá e óleo de soja,
contendo no máximo 10% de sal, de
acordo com as normas vigentes.
Embalagem com 500 g, contendo nome
do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 meses
a partir da data de entrega.
CRAVO DA ÍNDIA – limpos e secos,
acondicionados em sacos de polietileno,
íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente. A embalagem deve
conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do
lote, data de fabricação data de
validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
EXTRATO DE TOMATE – Embalagem
integra de 340g, íntegra, resistente,
limpa, vedada hermeticamente. Na
embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do
lote do produto. O extrato de tomate
deve ser preparado com frutos maduros,
escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O
produto deve estar isento de
fermentações
e
não
indicar
processamento defeituoso. Validade
mínima de 6 meses na data da entrega.
FARINHA DE MANDIOCA – Tipo 1, crua,
de primeira qualidade, seca, fina,
branca. Não podem estar úmidas,
fermentadas ou rançosas. Embalagem
integra de 1kg , na embalagem deverá
constar data da fabricação data de
validade e número do lote do produto.
Validade mínima de 6 meses na data da
entrega.
FARINHA DE TRIGO – com fermento,
enriquecida com ferro e ácido fólico.

KG

400

KG

30

UND

7.000

KG

2.500

KG

400
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25

26

27

28

29

30

Embalagem contendo 1 kg, em
polietileno, contendo data de fabricação
e prazo de validade, com identificação
do produto e marca do fabricante.
FEIJÂO FRADINHO – Tipo 1, novo, extra
limpo,
de
primeira
qualidade,
constituído de no mínimo 90% de grãos
na cor característica e inteiros, tamanho
e formato naturais, limpos e secos,
sendo permitido no máximo 2% de
impurezas e materiais estranhos, livre de
parasitas. Embalagem íntegra de 1 kg.
Validade mínima de 6 meses na data da
entrega.
FEIJÂO CARIOCA - Tipo 1, novo, extra
limpo,
de
primeira
qualidade,
constituído de no mínimo 90% de grãos
na cor característica e inteiros, tamanho
e formato naturais, limpos e secos,
sendo permitido no máximo 2% de
impurezas e materiais estranhos, livre de
parasitas. Embalagem íntegra de 1 kg.
Validade mínima de 6 meses na data da
entrega.
FLOCÂO DE MILHO - de 1ª qualidade, do
grão de milho moído em flocos. De cor
amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor
próprio; com ausência de umidade,
fermentação, ranço; isento de sujidades,
parasitas e larvas; validade mínima 6
meses a contar da entrega, em
embalagem
plástica transparente,
atóxica, contendo 500 g.
FOLHA DE LOURO - de 1ª qualidade,
Embalagem contendo 500 g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
FUBÀ DE MILHO - de 1ª qualidade, fina,
do grão de milho moído. De cor amarela,
com aspecto cor, cheiro e sabor próprio;
com ausência de umidade, fermentação,
ranço; isento de sujidades, parasitas e
larvas; validade mínima 4 meses a contar
da entrega, em embalagem plástica
transparente, atóxica, contendo 500 g.
GELATINA EM PÓ – sabor artificial
(morango, limão, maracujá e uva).

KG

2.000

KG

6.000

KG

1.200

UND

20

KG

1.200

UND

400
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31

32

33

34

Embalagem com 35 g. Validade de 1 ano
a partir da data de entrega.
LEITE
EM
PÒ
DESNATADO
INSTANTÂNEO – enriquecido de
vitaminas e minerais, reduzido em
gordura
saturada.
Embalagem:
aluminizada, intacta, bem vedada,
contendo 200 g do produto, livre de
parasitas e substâncias nocivas. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a contar
a partir da data de entrega. Deverá
constar número do CIF na embalagem.
LEITE EM PÓ INTEGRAL - Características
técnicas: leite em pó integral,
instantâneo, enriquecido de vitaminas e
minerais. Características organolépticas:
aspecto pó uniforme, sem grânulos, cor
branco amarelada, odor e sabor não
rançoso, semelhante a do leite fluído.
Embalagem: aluminizada, intacta, bem
vedada, contendo 1 kg do produto, livre
de parasitas e substâncias nocivas. Prazo
de validade de no mínimo 6 meses a
contar a partir da data de entrega.
Deverá constar número do CIF na
embalagem.
LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE Características técnicas: leite em pó
integral, instantâneo, enriquecido de
vitaminas e minerais, 0% lactose.
Características organolépticas: aspecto
pó uniforme, sem grânulos, cor branco
amarelada, odor e sabor não rançoso,
semelhante a do leite fluído.
Embalagem: aluminizada, intacta, bem
vedada, contendo 1 kg do produto, livre
de parasitas e substâncias nocivas. Prazo
de validade de no mínimo 6 meses a
contar a partir da data de entrega.
Deverá constar número do CIF na
embalagem. Embalagem com 400g.
LEITE EM PÓ PARA LACTENTES a partir
dos 6 meses – formula infantil de
seguimento, favorecendo as defesas
imunológicas
no
momento
da
introdução alimentar. Embalagem com
400g.

UND
50

KG
10.000

UND

50

UND
80
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35

36

37

38

39

40

LEITE DE SOJA – com proteína isolada de
soja, rico em vitamina B12, D, Cálcio,
Ferro e Zinco. SEM LACTOSE. Embalagem
de 200 g.
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE – Massa
seca, a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico e
ovos. Acondicionado em embalagem
transparente intacta de 500g, a
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data
de
validade
e
condições
de
armazenagem. Validade mínima de 6
meses na data de entrega.
MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Massa
seca, a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico e
ovos. Acondicionado em embalagem
transparente intacta de 500g, a
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data
de
validade
e
condições
de
armazenagem. Validade mínima de 6
meses na data de entrega.
MARGARINA CREMOSA COM SAL - com
no mínimo lipídios de 70%, embalagem
de 500 gramas, contendo a identificação
do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade
mínima de 4 meses a partir da data de
entrega.
MILHO PARA CANJICA – Tipo 1, extra
limpo,
de
1ª
qualidade
grão
despeliculados brancos. Embalagem
integra de 500g, na embalagem deverá
constar data da fabricação, data de
validade e número do lote do produto.
Validade mínima de 6 meses na data da
entrega.
MILHO PARA PIPOCA – Tipo 1, extra
limpo, de 1ª qualidade, grãos
despeliculados amarelos. Embalagem de
500 g, íntegra, contendo os dados de
identificação do produto, marca do

UND

50

PCT

9.000

PCT

8.000

UND

1.000

KG

2.200

PCT

300
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41

42

43

44

45

fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, registro no órgão competente.
MILHO VERDE EM CONSERVA ingredientes: milho, água, e sal, sem
conservantes. Embalagem deve estar
intacta,
resistente,
vedada
hermeticamente, com peso líquido de
300 g. Prazo de validade mínimo 1 ano a
contar a partir da data de entrega.
MISTURA PARA MINGAU – pré
formulada,
sabores
diversos,
enriquecida com vitaminas e minerais.
Embalagem com 400 g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido. De acordo com a resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas
e Padrões para Alimentos – CNNPA.
ÓLEO DE SOJA REFINADO – obtido de
espécie vegetal, sem gordura trans, rico
em vitamina E, transparente, isento de
ranço e substâncias estranhas.
Embalagem plástica com 900 ml
Validade mínima de 6 meses a contar da
entrega.
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA– a
base de farinha de soja desengordurada,
proteína isolada de soja e proteína
concentrada de soja, sabor carne. Deve
ser obtida a partir de grãos de soja
limpos e submetidos a processo
tecnológico adequado, deve apresentar
cor, odor e sabor característico, deve
estar livre de sujidades, parasitas e
larvas.
Embalagem:
deve
estar
acondicionada em sacos plásticos bem
vedados, com peso líquido de 250g.
Prazo de validade mínimo 06 meses a
partir da data de entrega.
SAL IODADO – de mesa, não tóxico,
contendo cloreto de sódio e iodato de
potássio. Deve estar seco e solto na
embalagem. Dosagem mínima de 15 mg
de ioda para 1 kg de sal. Embalagem:
deve estar intacta, acondicionado em
pacotes de polietileno transparente,
atóxica, com capacidade de 1 kg. Prazo

LT

3.000

UND

500

UND

3.000

KG

400

KG

700
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47

48

49

50

de validade mínimo 12 meses a contar a
partir da data de entrega.
SARDINHAS EM CONSERVA - Sardinhas
ao próprio suco c/ óleo comestível,
preparada com pescado fresco, limpo,
eviscerado, cozido, imersa em óleo
comestível. Ingredientes: sardinhas,
água de constituição (ao próprio suco),
óleo comestível e sal. Embalagem: em
lata com
revestimento
interno
apropriado,
vedada, isento de ferrugens e
substâncias nocivas, com peso líquido de
125g. Na embalagem deve conter as
seguintes informações: identificação da
empresa, peso, data de validade,
carimbo de inspeção estadual ou
federal.
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU –
Ingredientes: Polpa de caju e suco
concentrado
de
caju.
Contém:
acidulante ácido cítrico e conservantes.
Produto não fermentado e não alcoólico,
homogeneizado
e
pasteurizado.
Embalagem contendo 1 litro. Validade
de no mínimo 6 meses a partir da data
de fabricação.
SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA Ingredientes: Polpa de goiaba e suco
concentrado de goiaba. Contém:
acidulante ácido cítrico e conservantes.
Produto não fermentado e não alcoólico,
homogeneizado
e
pasteurizado.
Embalagem contendo 1 litro. Validade
de no mínimo 6 meses a partir da data
de fabricação.
SUCO CONCENTRADO SABOR MANGA Ingredientes: Polpa de manga e suco
concentrado de manga. Contém:
acidulante ácido cítrico e conservantes.
Produto não fermentado e não alcoólico,
homogeneizado
e
pasteurizado.
Embalagem contendo 1 litro. Validade
de no mínimo 6 meses a partir da data
de fabricação.
SUCO
CONCENTRADO
SABOR
MARACUJÁ - Ingredientes: Polpa de
maracujá e suco concentrado de

LT

2.200

L
2.000

L

2.000

L

2.000

L

2.000
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maracujá. Contém: acidulante ácido
cítrico e conservantes. Produto não
fermentado
e
não
alcoólico,
homogeneizado
e
pasteurizado.
Embalagem contendo 1 litro. Validade
de no mínimo 6 meses a partir da data
de fabricação.
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRITIVO –
para crianças com baixo peso.
Embalagem com 380 g.
TAPIOCA GRANULADA – torrada, de
primeira qualidade, seca, branca. Sem
grãos com característica de queimado.
Não apresentar ranço ou coloração
escura. Validade mínima de 4 meses a
contar da entrega, em embalagem
plástica transparente, atóxica, contendo
500 g.
VINAGRE - Vinagre branco, fermentado
acético de álcool, acidez 4%.
Embalagem: deve estar intacta,
acondicionada em garrafas plásticas
resistentes, contendo 500 ml. Prazo de
validade: mínimo de 6 meses a partir da
data de entrega. A rotulagem deve
conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

UND

50

PCT

2.500

FR

200

LOTE 2 – PERECÍVEIS / CARNES E SIMILARES
ITEM

1

DESCRIÇÃO
CARNE MOÌDA – carne bovina de
segunda, de boa qualidade, congelada,
sem osso, sem gordura aparente, sem
sebo ou material estranho ao da carne
pura. Aspecto próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa, cor e odor
próprios da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas.
Embalada a vácuo em saco plástico
transparente de 500 g ou 1 kg, atóxico,
limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionado
em caixas lacradas.

UND.

QTD.

KG

7.000

V. UNT.

V. TOTAL
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A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de
validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Validade mínima de 6
meses na data da entrega.
CARNE BOVINA CONTRA FILÉ - carne
congelada, com baixo teor de gordura.
Aspecto próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa, cor e odor
próprios da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas.
Embalada a vácuo em saco plástico
transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionado em caixas
lacradas.
A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de
validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Validade mínima de 6
meses na data da entrega.
CARNE BOVINA DE 2ª (MÚSCULO) –
carne de segunda congelada, com baixo
teor de gordura. Aspecto próprio da
espécie, não amolecida nem pegajosa,
cor e odor próprios da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas.
Embalada a vácuo em saco plástico
transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionado em caixas
lacradas.
A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de
validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Validade mínima de 6
meses na data da entrega.

KG

500

KG

500
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6

CHARQUE
BOVINA
DIANTEIRA
SALGADA – seca carne bovina com
aspecto próprio de carne: firme, não
amolecida e nem pegajosa, com
nomáximo 10% de aparas, com registro
do Ministério da Agricultura. Apresentar
odor agradável e ausência de sujidades
larvas e parasitas. Embalagem à vácuo
de 500 g.
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO –
congelada, in natura. A ave deve ter
contornos definidos, firmes e sem
manchas, pele aderente. Com aspecto,
cor e cheiro característicos. Não deve
apresentar sujidades, penas e carcaça.
Livre de parasitas, micróbios e qualquer
substância nociva. Embalagem: deve
estar intacta. Na embalagem deve
conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne, carimbo
de inspeção estadual ou federal.
Validade
mínima de 3 meses na data da entrega.
FÍGADO BOVINO - Aspecto próprio da
espécie, não amolecida nem pegajosa,
cor e odor próprios da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas.
Embalada a vácuo em saco plástico
transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionado em caixas
lacradas.
A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de
validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Validade mínima de 6
meses na data da entrega.
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA FINA
– Ingredientes: carne suína, carne
mecanicamente separada de ave,
toucinho, água e sal, proteína vegetal,
açúcar, pimenta alho. Embalagem de 3

KG

3.500

KG

6.000

KG

200

KG

3.000
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8

kg, saco plástico transparente e atóxico,
limpo, não violado, que garanta a
integridade do produto até o momento
do consumo. Embalagem intacta, na
embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do
lote do produto. Não deverá apresentar
superfície úmida, pegajosa, exsudado
líquido, partes flácidas ou consistência
anormal. Só serão aceitos produtos com
a comprovação da inspeção SIF/DIPOA.
PEITO DE FRANGO – congelado de
primeira
qualidade,
desossado.
Embalagem intacta, na embalagem
deverá constar data da fabricação data
de validade e número do lote do
produto. Não deverá apresentar
superfície úmida, pegajosa, exsudado
líquido, partes flácidas ou consistência
anormal. Só serão aceitos produtos com
a comprovação da inspeção SIF/DIPOA.
Validade mínima de 6 meses na data da
entrega.
SALSICHA
TIPO
HOT
DOG
–
Ingredientes: carnes suínas, carne
mecanicamente separada de aves,
miúdos suínos, proteína texturizada de
soja, proteína isolada se soja, sal, amido,
glicose de milho, condimentos naturais,
estabilizantes,
antioxidante,
conservador nitrito de sódio e corante
natural. Temperatura do alimento de –
18 º C com tolerância até 12º C. Validade
mínima de 3 meses na data da entrega.

KG

7.000

KG

2.000

LOTE 3: PANIFICADORA/ PÃES
ITEM

1

DESCRIÇÃO
PÂO DE LEITE – com no mínimo 50 g,
fabricado com matéria prima de
primeira qualidade, isentos de matéria
terrosa, parasitos e em perfeito estado
de conservação, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Os pães
deverão ser entregues em caixas
próprias para transporte de pães,
embalados
em
sacos
plásticos
transparentes. O fornecimento dos pães

UND.

QTD.

KG

4.000

V. UNT.

V. TOTAL
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nas instituições de ensino dos povoados
deve ser garantido.
PÂO DE SAL - PÂO DE LEITE – com no
mínimo 50 g, fabricado com matéria
prima de primeira qualidade, isentos de
matéria terrosa, parasitos e em perfeito
estado de conservação, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Os pães
deverão ser entregues em caixas
próprias para transporte de pães,
embalados
em
sacos
plásticos
transparentes. O fornecimento dos pães
nas instituições de ensino dos povoados
deve ser garantido.

KG

4.000

LOTE 4: LATICÍNEOS/DERIVADOS
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
IOGURTE - Polpa de fruta sabores
diversos. Embalagem plástica com 1
litro, devidamente lacrada, com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, de acordo com a Resolução
12/78. O produto deverá ter registro no
Ministério da agricultura e/ou Ministério
da saúde.
LEITE – de vaca, líquido, integral,
pasteurizado, UHT, rico em cálcio, sem
soro e sem amido, acondicionado em
embalagem tetra pak, contendo 1 litro.
Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto não deverá ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se com referência a data de
fabricação do lote impressa na
embalagem. Na embalagem deve
conter: peso líquido, número do lote,
data de fabricação, data ou prazo de
validade, nome e CNPJ do fabricante. O
produto deve estar em conformidade
com as normas vigentes da ANVISA/
Ministério da Saúde/ Ministério da
Agricultura.

UND.

QTD.

LT

8.000

LT

500

V. UNT.

V. TOTAL

V. UNT.

V. TOTAL

LOTE 5: HORTIFRUTIS/OVOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QTD.
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7

ABACAXI – de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução12/78 da CNNPA.
ABÒBORA – de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução12/78 da CNNPA.
AIPIM - de primeira, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução12/78 da CNNPA.
ALFACE – de primeira, in natura
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas de consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolução12/78 da
CNNPA.
ALHO – bulbo inteiro, de 1ª qualidade,
firme e intacto, sem lesões de origem
física ou mecânica, devendo estar bem
desenvolvido, sadio. Não deve conter
substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderentes à superfície.
Embalagem: em sacos plásticos
resistentes.
BANANA DA PRATA - de primeira, in
natura apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
de consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
resolução12/78 da CNNPA.
BANANA DA TERRA - de primeira, in
natura apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a

UND

400

KG

2.000

KG

1.000

UND

400

KG

1.200

KG

2.000
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12

13

manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
de consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
resolução12/78 da CNNPA.
BATATA INGLESA- de primeira,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a resolução12/78
da CNNPA.
BETERRABA - de primeira, in natura
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas de consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolução12/78 da
CNNPA.
CEBOLA- de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução12/78 da CNNPA.
CENOURA - de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução12/78 da CNNPA.
CHUCHU- de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução12/78 da CNNPA.
CHEIRO VERDE – em maço, contendo
cebolinha, coentro e salsicha, de
primeira, in natura apresentando grau
de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas

KG

2.000

KG

4.000

KG

100

KG

3.200

KG

4.000

KG

3.000
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16
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18

19

de consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
resolução12/78 da CNNPA.
COUVE- molho, inteiro, verde, de
primeira, in natura apresentando grau
de evolução completo do tamanho,
aroma e cor próprios, maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas de consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolução12/78 da
CNNPA.
INHAME - de primeira, in naturam
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas de consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolução12/78 da
CNNPA.
LARANJA - de primeira, in natura
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas de consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolução12/78 da
CNNPA.
LIMÂO - de primeira, in natura
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas de consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolução12/78 da
CNNPA.
MAÇÂ – de primeira, in natura, tipo gala,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a resolução12/78
da CNNPA.
MAMÂO- de primeira, in natura
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o

UND

800

KG

2.000

KG

2.000

KG
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KG
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22

23

24

25

transporte e a conservação em
condições adequadas de consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolução12/78 da
CNNPA.
MELANCIA - de primeira, in natura
apresentando grau de evolução
completa, de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas de consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolução12/78 da
CNNPA.
MELÃO - de primeira, in natura
apresentando grau de evolução
completa, de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas de consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolução12/78 da
CNNPA
QUIABO - de primeira, in naturam
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas de consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolução12/78 da
CNNPA.
REPOLHO - de primeira, in naturam
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas de consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a resolução12/78 da
CNNPA.
TOMATE- de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução12/78 da CNNPA.
PIMENTÃO - de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita

KG

4.000

KG

400

KG

100

KG

100

KG

3.000

KG

1.000
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suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução12/78 da CNNPA.
OVOS – características técnicas: ovos de
galinha “tipo grande”, casca lisa. Os ovos
deverão estar limpos. Não poderão estar
trincados. Embalagem: em caixas de
papelão contendo 30, com registro no
Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA.
Prazo de validade mínimo 30 dias a
contar a partir da data de entrega.

DZ

2000

Atendendo às exigências deste EDITAL, estamos apresentando nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa ao
PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021, cujo valor Global é de R$ ................ (por extenso) de acordo com as
especificações relacionadas na planilha anexa.
Declaramos expressamente que:
1) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas
neste PREGÃO ELETRÔNICO, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do
Contrato anexa ao Edital
2) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação e abertura.
3) Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
4) Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as
Normas Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura
Municipal de Belmonte assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita
realização dos trabalhos.
5) Que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, previdenciários, fiscais (ICMS e outros),
comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte,
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre
o objeto desta licitação.
6) Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais.
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº. 008/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 097/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos __ dias do mês de ________ de 2021, Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, localizada na Avenida Juscelino
Kubistchek, nº 589, Centro,CEP 45.840-000. Nos termos da Lei nº. 10.520, de 2002, aplicando-se, subsidiariamente,
Lei nº. 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas;
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 008/2021
conforme homologação do Prefeito Municipal,
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Edital do Pregão Eletrônico nº. 008/2021, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa __________________, inscrita no CNPJ nº. _______, com sede a ___________, neste ato
representada por _______________.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1. O Objeto desta Ata é o Registro de Preços para eventual aquisição de (inserir os itens), visando atender às
necessidades do município de GUARATINGA/BA, conforme especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº.
008/2021 e quantidades abaixo descritas:
(Inserir planilha de acordo com a proposta de preços vencedora do certame licitatório)
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 do fornecimento em igualdade de condições.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. MUNICÍPIO DE GUARATINGA
2.1.2 – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE:
2.1.2.1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
GUARATINGA/BA;
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão da entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei
nº. 8.666, de 1993.
2.2.1. 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 prejudique as obrigações anteriormente assumidas;
2.2.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços;
2.2.3. Em caso eventual de inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição
de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
2.3. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende seus
interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
4.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
IV - 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.
4.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV deste item será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.5. 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:
I - Por razão de interesse público; ou
II - A pedido do fornecedor.
5. CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS
5.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº. 8.666/93.
5.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços,
e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
5.1.2. O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, mediante realização de
pesquisa de mercado prévia à contratação.
5.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 02 (dois)
dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital da Ata de Registro de Preços.
5.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela
Administração.
5.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta quanto à
regularidade fiscal da Contratada.
5.4. A Ata poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Lei nº. 8.666/93.
5.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada, exceto parcialmente nas condições autorizadas pelo Município de GUARATINGA.
5.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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5.7. Durante a vigência da contratação, 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
no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.
6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO
6.1 – O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, exceto por situação de mercado, devidamente comprovada
que justifique a alteração.
6.1.1 – O reajuste de que trata o item 6.1 se dará mediante apresentação, por parte da Contratada, de Nota Fiscal
de Entrada que comprove a situação de alterações de preços entre compra anterior e atual ao pedido de reajuste
ou ainda por normativa do órgão que regula a comercialização do produto.
6.1.2 – Os reajustes se darão para mais ou para menos na mesma proporção da alteração comprovada pelo
proponente em relação ao preço de compra e a cotação de preço apresentada por ocasião deste certame.
6.1.3 – O reajuste obedecerá, ainda, o consentimento das partes.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E DEMANDA DO FORNECIMENTO
7.1. A empresa contratada deverá executar fornecimento dos materiais na sede, distritos, povoados e zona rural do
município de BELMONTE, mediante a apresentação de requisição assinada por servidor responsável, autorizado pelo
Município, especificando o órgão interessado, o tipo e quantidade de material, o nome e assinatura do servidor
autorizado pela administração para efetuar a requisição;
7.2. Os fornecimentos serão efetuados somente com a apresentação das requisições e nas quantidades estipuladas
naquele documento;
7.3. Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades do município em atendimento às ordens de
fornecimento emitidas;
7.4. Após preenchê-las e assiná-las sobre carimbo, no ato do fornecimento, a contratada ficará com a via da
Requisição para cobrança da fatura.
8. CÁUSULA OITAVA – DO CONTRATO
8.1. O contrato a ser celebrado obedecerá à Minuta constante do Anexo XI do Edital de Licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº. 002/2021, na qual serão apresentados todos os elementos apresentados pela licitante
vencedora que tenham servido de base para o julgamento desta licitação, bem como as condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
8.2. O prazo para assinatura do respectivo contrato será de 02 (dois) dias, contados da data de convocação pelo
município, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
8.3. O prazo para contratação obedecerá ao exercício financeiro em que se enquadre a assinatura do contrato.
8.4. Na minuta do Contrato constante do Anexo XI do Edital, estão fixadas as responsabilidades das partes as
condições de pagamento, as sanções administrativas, recursos orçamentários e demais obrigações contratuais.
8.5. A renovação do termo contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa para verificar se as
condições oferecidas pela CONTRATADA continuam vantajosas para a Administração Pública.
8.6. É facultado ao município de GUARATINGA, quando a convocada não assinar o Termo de Contrato no prazo e nas
condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao percentual de desconto
oferecido, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
8.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
8.8. Antes da assinatura do contrato o município de GUARATINGA efetuará consulta à regularidade fiscal da
CONTRATADA.
8.9. Caso exista registro de débito, observado o prazo estipulado na legislação em vigor, a proponente adjudicatária
estará impossibilitada de contratar com a Administração, salvo se estiver suspenso o impedimento ou em caso de
relevância e urgência, conforme dispositivo legal vigente, ou se a proponente comprovar haver ajuizado ação com
garantia oferecida, na forma da lei, ou ainda, comprovar estar suspensa a exigibilidade do crédito.
9. CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga – Bahia – CEP: 45.840–000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BKF4L/T/+TCWAJ4NAYHWRA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Junho de 2021
122 - Ano - Nº 3021

Guaratinga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
9.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 008/2021, seus Anexos e a proposta
da empresa classificada em 1º lugar no certame supracitado e ainda as demais propostas que aceitaram ajustar os
preços de acordo com a proposta mais vantajosa.
9.2. Aos casos omissos aplicar-se-á a legislação pertinente aos princípios gerais do direito público.
9.3. A publicação desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial é condição indispensável para a sua eficácia,
será providenciada pela Contratante, que também disponibilizará na página oficial do município de
GUARATINGA/BA.
9.4. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas pelo foro da cidade de Guaratinga/BA, com exclusão de qualquer outro.
Guaratinga (BA), ___ de ______ de 2021.
Marlene Dantas Martins
Prefeita Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fornecedor Registrado
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021
Anexo XI – MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ___/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento de CONTRATO, de um lado o Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, localizada na
Avenida Juscelino Kubistchek, nº 589, Centro,CEP 45.840-000, neste ato, representado por seu Prefeito o Senhor
Marlene Dantas Martins, brasileira, viuva, nesta cidade de GUARATINGA/BA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado a empresa __________, cadastrada no CNPJ sob o nº. __.___.___/____-__, Inscrição
Estadual/Municipal nº. _____, com sede a _______, neste ato representada por _______, doravante denominado
CONTRATADO tendo em vista a Ata de Registro de Preços resultante do Processo Administrativo nº. 097/2021, e
Pregão Eletrônico nº. 008/2021, tem justos e contratados, conforme cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto (art. 55, I – Lei Federal 8.666/93)
O presente CONTRATO tem por objetivo o fornecimento pelo CONTRATADO do material nas quantidades
demonstradas na Planilha abaixo, em conformidade com os anexos constantes do Edital e a Ata de Registro de Preços
do Sistema de Registro de Preços através do Pregão Eletrônico nº. 002/2021.
(Inserir Planilha de acordo com a Solicitação de Materiais)
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos.
CLÁUSULA SEGUNDA – Regime de Execução (art. 55, II – Lei Federal 8.666/93)
O fornecimento do objeto deste contrato será executado de forma indireta pelo CONTRATADO, mediante entrega
em parcela única.
Parágrafo Único – A entrega será efetuada em (inserir local de entrega com endereço completo), atendendo a ordem
de fornecimento emitida pela CONTRATANTE.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA – Preço e Condições de Pagamento (art. 55, III – Lei Federal 8.666/93)
O valor global do presente instrumento é de R$ 0,00 (valor por extenso).
§ 1º. Condições de pagamento:
O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da entrega das mercadorias após a emissão
da Nota Fiscal e atestado de entrega e aceitação do objeto contratado.
§ 2º. Periodicidade do reajustamento de preços:
I - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, exceto por situação de mercado, devidamente comprovada
que justifique a alteração;
II - O reajuste de que trata o item I, acima, se dará mediante apresentação, por parte da Contratada, de Nota Fiscal
de Entrada que comprove a situação de alterações de preços entre compra anterior e atual ao pedido de reajuste
ou ainda por normativa do órgão que regula a comercialização do produto.
III - Os reajustes se darão para mais ou para menos na mesma proporção da alteração comprovada pelo proponente
em relação ao preço de compra e a cotação de preço apresentada por ocasião deste certame.
IV - O reajuste obedecerá, ainda, o consentimento das partes.
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§ 3º. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais resultantes da
execução do contrato.

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os
critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.
CLÁUSULA QUARTA – Prazos (art. 55, IV – Lei Federal 8.666/93)
O presente Contrato tem prazo de vigência de __ de ______ de ____ a __ de ________ de ____.
§ 1º. O prazo para entrega dos itens constantes na Cláusula Primeira deste contrato será de até 3 (três) da data de
emissão da ordem de fornecimento emitida pela CONTRATANTE.
§ 2º. Os itens serão recebidos por servidor municipal designado para este fim que fará a conferência e, achado
conforme, dará o recebido definitivo na Nota Fiscal/Fatura.
I - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração,
imediatamente, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante,
de imediato, mantido o preço inicialmente contratado.
§ 3º. O presente contrato poderá ser prorrogado, sendo do interesse das partes, limitando-se ao crédito
orçamentário relativo à data de assinatura do contrato, mediante termo aditivo.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
IV - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo,
conforme o caso.
CLÁUSULA QUINTA – Recursos Financeiros (art. 55, V – Lei Federal 8.666/93)
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária, consignadas no
Orçamento em vigor:
(Inserir dotação de acordo com a solicitação de materiais)
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
V - O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria
econômica.
CLÁUSULA SEXTA – Da garantia (art. 55, VI – Lei Federal 8.666/93)
A CONTRATANTE não exigirá garantia do CONTRATADO relativa à execução do presente contrato.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
VI - As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas.
CLÁUSULA SÉTIMA – Direitos e Responsabilidades das Partes e Penalidades cabíveis (art. 55, VII – Lei Federal –
8.666/93)
Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e do
CONTRATADO perceber o valor ajustado no prazo convencionado.
§ 1º. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o fornecimento
dentro das especificações recomendadas;
b) Efetuar o pagamento, mensalmente, no prazo determinado, das notas fiscais correspondentes aos
materiais fornecidos;
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c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato.
§ 2º – Constituem obrigações do CONTRATADO:
a) Fornecimento dos produtos/materiais solicitados pela CONTRATANTE;
b) Providenciar a imediata correção das divergências apontadas quanto à execução do fornecimento
contratado;
c) Substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos
ou incorreções;
d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte
resultantes da execução do contrato;
e) Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pela contratante;
f) A empresa licitante deverá fornecer os materiais dentro das especificações das normas dos órgãos de
fiscalização e controle do objeto licitado.
g) Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades exigidas em leis.
§ 3º. O CONTRATADO sujeita-se às seguintes penalidades:
I - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
II - Executar o contrato com atraso injustificado, multa de mora nos seguintes limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;
b) 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso, por cada dia subsequente ao trigésimo.
III - o valor das multas será deduzido do pagamento da fatura da locação eventualmente existente;
III - inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 2 anos e multa de até 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
IV - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de até 10% sobre o valor atualizado do contrato;
V - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5
anos e multa de até 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas.
CLÁUSULA OITAVA – Rescisão (art. 55, VIII – Lei Federal 8.666/93)
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, pelos motivos legais previstos nos arts. 77
e 78 da Lei 8.666/93, ou quando convier às partes desde que comunicado à outra, com 30 dias de antecedência,
cabendo ao CONTRATANTE efetuar o pagamento das obrigações cumpridas no período ou o CONTRATADO cumprir
as obrigações já assumidas, conforme o caso, nos seguintes termos:
a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n°
8.666/93;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo administrativo, desde que
conveniente para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
VIII - os casos de rescisão.
CLÁUSULA NONA – Da rescisão administrativa (art. 55, IX – Lei Federal 8.666/93)
O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução total ou parcial do contrato que
venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei n° 8.666/93.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
VIII - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta
Lei.
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CLÁUSULA DEZ – Vinculação e Legislação Aplicável (art. 55, XI e XII – Lei Federal 8.666/93)
Este Contrato vincula-se ao Processo Administrativo nº. 034/2021, o qual originou o Processo de Licitação nº.
002/2021, Pregão Eletrônico l nº. 002/2021, cujo Edital e a Proposta do Licitante Vencedor fazem parte deste
instrumento, como se aqui estivessem transcritos.
Parágrafo Único – Este contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores, especialmente quanto aos casos omissos.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante
vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos.
CLÁUSULA ONZE – Condições de habilitação (art. 55, XIII – Lei Federal 8.666/93)
O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações
aqui assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DOZE – Fiscalização (art. 58, III – Lei Federal 8.666/93)
O CONTRATANTE manterá fiscalização sobre a execução do presente contrato através do servidor municipal (inserir
nome do servidor e o instrumento legal que o nomeou)
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação
a eles, a prerrogativa de:
III - fiscalizar-lhes a execução.
CLÁUSULA TREZE – Foro (art. 55 § 2º - Lei Federal 8.666/93)
Fica eleito o foro da Comarca de Guaratinga (BA), com renúncia a outro por mais especial que seja, para dirimir
dúvidas ou questões relativas ao presente contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas vias) iguais e
rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
GUARATINGA (BA), __ de __________ de ____.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal

EMPRESA CONTRATADA
CONTRATADO
Testemunhas:
1 - _______________________________
CPF - ___________________________
RG - ___________________________

2 - ________________________________
CPF - __________________________
RG - __________________________
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ANEXO V
(MODELO)

Papel Timbrado da empresa
PROCURAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 008/2021
Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito a empresa (Nome da
Empresa..............., ), com sede à Rua........................(endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ
sob o nº ........................., representada, neste ato por seu sócio gerente, Sr..................., brasileiro, casado,
empresário, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o
Sr................................., brasileiro, (estado civil), ....(profissão...), portador da cédula de identidade nº
...................... e do CPF nº ........................., a quem são conferidos poderes para representar a empresa
outorgante no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de Guaratinga,
em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais,
negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data

____________________________________
Assinatura do responsável pela outorga
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