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PREGÃO ELETRONICO Nº010/2022
NÚMERO SISTEMA BANCO DO BRASIL - 944361
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 0082
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Pregoeira
a Srª Maisa Cristiane Neves de Almeida, torna público, que em sua sede na Praça da Bandeira,
n.º339, Centro, Santana – Bahia, no dia e hora abaixo determinados, será realizada a licitação
na modalidade PREGÃO ELETRONICO; modo de DISPUTA ABERTO, para a contratação de
empresa especializada para o fornecimento de Mobiliários e Equipamentos destinados às
Escolas da Rede Municipal de Ensino do município de Santana – Convênio nº148/2022 –
Secretaria de Estado da Educação/Governo do Estado da Bahia, os itens serão adquiridos
conforme descrito no Termo de Referência deste Edital; regida pelas Leis Federal n.º
10.520/02, e Decreto Federal nº. 10.024/2019 (art. 23 e 24), Lei nº8.666/93 e Lei
Complementar 123/2006, com suas respectivas modificações, mediante as cláusulas e
condições deste Edital e seus anexos.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO POR ITEM.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas nacionais do ramo, inclusive individuais, que
atendam as condições deste Edital e seus Anexos.
DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: o Edital
estará disponível para consulta e retirada nos sítios: (www.santana.ba.gov.br) ou
https://sai.io.org.br/ba/santana/site/diariooficial e na sala de Licitações da Prefeitura Municipal
de Santana, localizada na Praça da Bandeira, nº339, Centro – Santana/BA - CEP 47.000-000,
no horário local das 08h00min (oito) às 13h00min (treze) horas do dia 10 de junho de 2022,
até as 08:00 h do dia 20 de junho de 2022.
DATA/HORA PARA ENVIO DE PROPOSTAS: O envio das propostas ocorrerá a partir da
liberação do Edital pelo licitacoes-e até as 10:30hs do dia de 21 de junho de 2022, horário
limite estabelecida, sendo uma hora antes do início da Sessão Pública. Até a abertura da
sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 11:30 horas do dia 21 de junho de 2022.
Local: www.licitacoes-e.com.br

1. OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a
fornecimento de Mobiliários e Equipamentos destinados às escolas da rede municipal
de ensino do município de Santana – Convênio nº148-2022 – Governo da
Bahia/Secretaria de Educação, conforme descrito no Termo de Referência deste Edital que
serão fornecidos conforme necessidade da administração.
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários da
Atividade, constantes do orçamento em vigor, foi aprovado no orçamento para o exercício de
2022, na classificação abaixo:
Unidade: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO: 12.361.003.1.002 - Construção e Equipamento da Educação Básica
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fontes: 1 e 22

3. DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS FORNECIMENTOS E DOS LOCAIS DE
ENTREGA

3.1 Prazo e forma de entrega, conforme o anexo I (termo de referência) deste Edital.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Empresas nacionais do ramo, inclusive individuais, que atendam as condições deste Edital
e seus Anexos, e que estejam previamente credenciados no licitacoes-e do Banco do Brasil por
meio do sítio: www.licitacoes-e.com.br, para acesso ao sistema eletrônico, conforme previsto
no item 5 deste Edital.

4.1.1 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta
licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2013 e Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2018, bem como, as
empresas produtoras de bens e serviços de informática no país, que usufruam dos
benefícios constantes do art. 3º da Lei 8.248 de 23/10/1991 e do Decreto nº 7.174 de
15/05/2013.
4.1.1.1 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar,
em campo próprio do sistema eletrônico, sob as penas da Lei, que cumprem os
requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, bem como,
estão aptas a usufruírem do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a
49 da referida Lei Complementar.

4.1.2 Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório
(§ 2º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2013).

4.1.3 A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato
convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e
técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e de seus anexos e a
responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

4.1.4 As licitantes deverão se inteirar dos fornecimentos a serem executados e avaliar
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execução, inclusive quanto à localização do empreendimento.
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4.1.5 Caberá ao licitante interessado em participar do Pregão Eletrônico:
a) Credenciar-se no licitacoes-e;
b) Remeter no prazo estabelecido no subitem 7.1 do Edital, exclusivamente por meio
eletrônico, via internet, a proposta de preços;
c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou à PREFEITURA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (artigo 13, inciso III, do Decreto nº
5.450/05);
d) Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório,
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(artigo 13, inciso IV, Decreto nº 5.450/2013);
e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;
f) Utilizar-se de chave de identificação ou da senha de acesso para participar do
Pregão na forma eletrônica;
g) Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por
interesse próprio.

4.2 Não será permitida a participação de empresas:
a) Sob a forma de consórcio nem a subcontratação total ou parcial dos fornecimentos;
b) Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como
funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificadas na PREFEITURA;
c) Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão
integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas;
d) Empresa em processo de recuperação judicial ou em processo de falência ou
concordatária, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
e) Estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;
f) Que possuam familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função
de confiança na PREFEITURA;
f-1) Será considerado familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

5. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO
5.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acessar o sistema eletrônico (artigos 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2013),
devendo ser providenciado no sítio www.licitacoes-e.com.br.
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5.2 O credenciamento do licitante dependerá de registro no sistema licitações-e do Banco do
Brasil.

5.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (artigos 3º, § 6º, do Decreto nº
5.450/2013).

5.4 A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.

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 à PREFEITURA, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (artigos 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2013).

6. DA INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS
6.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos do processo licitatório
deverão ser enviados a pregoeira até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura
da sessão pública, por meio eletrônico, via internet, no sítio www.licitacoes-e.com.br ou ainda,
por e-mail: licitacao@santana.ba.gov.br. Os pedidos de esclarecimentos formulados fora deste
prazo serão considerados como não recebidos.

6.2 A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela PREFEITURA,
adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas
que assegure a qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas, item 2
deste Edital.

6.3 As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação informando-se
de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo, afetar a execução dos
fornecimentos, seus custos e prazos.

6.4 Analisando as consultas, a PREFEITURA deverá esclarecê-las e, acatando-as, deverá
alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua
decisão, também por meio eletrônico, via internet, no sítio do licitações-e: www.licitacoese.com.br , divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original,
reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração
não afetar a formulação das propostas.

6.5 Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão
executados os fornecimentos e terá solucionado todas as dúvidas e esclarecimentos, antes da
data da apresentação das propostas.

6.6 A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente
toda a documentação deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a achou correta.
Evidenciará, também, que o licitante obteve da PREFEITURA, satisfatoriamente, as eventuais
informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da
proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
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7.1 Após a divulgação do Edital no sítio www.licitacoes-e.com.br, a licitante deverá apresentar
no campo correspondente dentro do sistema eletrônico denominado “Descrição
Complementar”, a sua Proposta de Preços, contendo, obrigatoriamente, a especificação do
(s) ITEM (NS) a ser (em) ofertado (s), detalhadamente, em língua portuguesa, indicando as
especificações técnicas e marca/fabricante (nos casos em que couber) e quaisquer outras
informações afins que julgar necessárias ou convenientes, não sendo aceitas adaptações,
modificações e alterações não previstas nos seus manuais, atentando-se para as
Especificações Técnicas, deste Edital, contemplando o Menor Preço por Item, estando
incluídos todos os impostos, taxas e despesas tais como transporte, carga e descarga do
material, mão-de-obra, leis sociais, tributos e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste
Pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico (art. 21, caput, Decreto 5.450/2013).

7.1.1 No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, da proposta eletrônica,
deverá ser especificado o objeto, de forma que seja possível a sua identificação, sob
pena de desclassificação.

7.1.2 Deverá ser, obrigatoriamente, anexada a proposta de preço sob pena de
desclassificação.

7.2 Apresentada a proposta, ainda que omissa em sua descrição, mas aceita pela pregoeira, a
licitante compromete-se a executar os fornecimentos, objeto deste Edital, sem preterição de
quaisquer especificações pertinentes constantes do item 3 deste Edital.

7.3 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

7.4 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances (art. 13, inciso
III, do Decreto 5.450/2013).

7.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13,
inciso IV, Decreto 5.450/2013).

7.6 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
abertura deste Pregão, sujeita a revalidação por idêntico período.

7.7 Os encargos sociais e despesas administrativas decorrentes do fornecimento serão de
responsabilidade do licitante vencedor.

7.8 Não serão considerados propostas ou lances com que não contemple os fornecimentos
solicitados neste Edital.

7.9 Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, será considerado válido o unitário,
e entre o valor expresso em algarismo e por extenso será considerado válido o por extenso.

7.10 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital, que forem omissos ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
seu julgamento.

7.11 As licitantes classificadas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
deverão declarar, no ato do envio de suas propostas, em campo próprio do sistema, que
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atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14/12/2013, para fazer jus aos
benefícios previstos na referida Lei.

8. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1 A partir das 11:00h do dia 21 de junho de 2022 e em conformidade com o subitem 7.1
deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 010/2022, com a
divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, quando,
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas, conforme previsto
neste Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450, publicado no Diário Oficial da União de
01/06/2013.

8.2 A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital (§ 2º do artigo 22 do
Decreto nº 5.450/2013).

8.3 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, sendo
que somente estas participarão da fase de lance.

9. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

9.2 Para fins de disputa e comparação objetiva da proposta, a licitação deverá ocorrer pela
modalidade de Pregão na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM,
visando selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, observadas as
especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos neste Termo de
Referência.

9.3 A pregoeira 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.

9.3.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.3.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

9.5 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os
licitantes.

9.5.1 Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail,
com a Pregoeira e com a equipe de apoio, inclusive para pedidos de exclusão de lances
dados equivocadamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato
configura a identificação da licitante durante a sessão pública, o que é legalmente
vedado.
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9.6

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.

9.6.1 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, em reais,
por item, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os
lances para o lote/item.

9.7

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, contendo cada lance no
máximo 04 (quatro) casas decimais, relativas à parte dos centavos, sob pena de
exclusão do lance, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.

9.7.1 Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o início da fase de
lances.

9.7.2 O disposto no subitem anterior não impede que a pregoeira exclua lances
manifestamente inexequíveis, que possam comprometer a competitividade do certame.

9.7.3 Na hipótese de ocorrência de desistência injustificada de proposta/lance, a
pregoeira autuará processo administrativo para apensação da(s) licitante(s)
convocada(s), já que tal prática se consubstancia em ato ilegal, previsto no rol do art.
7º, da Lei nº 10.520/2002.

9.8 Após a abertura da sessão pública, a pregoeira poderá suspendê-la, adiá-la ou reabri-la a
qualquer momento, informando previamente os Licitantes por meio do Portal do Banco do
Brasil, com, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

9.9 No caso de desconexão da pregoeira no decorrer da etapa de lances, se o Portal do Banco
do Brasil permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.

9.10 Quando a desconexão da pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após comunicação prévia e expressa aos
Licitantes no Portal do Banco do Brasil, observada a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro
horas).

9.11

A etapa de envio de lances na sessão pública durará (dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2(dois)
minutos do período de duração da sessão pública.

9.11.1 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem
9.10 será de 2 (dois) minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

9.11.2 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 9.10
e 9.10.1, a sessão pública será encerrada automaticamente.

9.11.3 Encerrada a etapa de lances sem prorrogação automática pelo sistema, nos
termos do disposto no subitem 9.10, a pregoeira poderá, assessorado pela Equipe de
Apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução de oferta
mais vantajosa.
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9.12 Encerrada a etapa de lances, se o melhor lance não tiver sido ofertado por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver lance apresentado por microempresa ou
empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior àquele, proceder-se-á da
seguinte forma:
a)O sistema convocará a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada dentre aquelas enquadradas na condição prevista no caput deste subitem
(9.11) para, no prazo de até 5 (cinco) minutos, ofertar valor inferior ao melhor lance.
b)Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte mencionada no inciso
anterior deixar de oferecer valor inferior, o sistema convocará as microempresas ou
empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na condição
prevista no caput deste subitem (9.11), na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito.
c)Na hipótese de todas as microempresas ou empresas de pequeno porte enquadradas
na condição do caput deste subitem (9.11) deixarem de ofertar valor inferior, a pregoeira
convocará o Licitante ofertante do melhor lance, dando-se prosseguimento à sessão
pública.
d)Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte ofertar valor inferior ao
melhor lance, a pregoeira a convocará, dando prosseguimento à sessão pública.

9.12.1 A pregoeira poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do
Licitante na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte

9.12.2 O Licitante que se declarar microempresa ou empresa de pequeno porte para
fins de obtenção dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e não possuir tal
condição ficará sujeito à sanção administrativa prevista neste Edital, sem prejuízo da
responsabilização em outras esferas.

9.12.3 O procedimento listado nos incisos do subitem 9.11 deste Edital será promovido
pela pregoeira, observada a ordem classificatória, sempre que o Licitante ofertante do
melhor lance for desclassificado, inabilitado ou excluído deste Pregão.

9.12.4 Na hipótese de o melhor lance ter sido ofertado por microempresa ou empresa
de pequeno porte ou na hipótese de o melhor lance não ter sido ofertado por
microempresa ou empresa de pequeno porte e não haver oferta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior
ao melhor lance, a pregoeira convocará o Licitante ofertante do melhor lance, dando-se
prosseguimento à sessão pública.

9.13 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado o
melhor preço, ressalvadas as hipóteses em que a redução possa comprometer a
exequibilidade da proposta final ofertada.

9.13.1 A pregoeira poderá suspender a sessão para que o Licitante ofertante do melhor
lance possa avaliar a possibilidade de redução do último valor ofertado.

9.14 O Licitante ofertante do melhor lance deverá apresentar a proposta adequada ao lance
final ofertado, exclusivamente por intermédio do www.licitacoes-e.com.br, conforme modelo
constante, neste edital, no prazo de até 2 (duas) horas, a contar da solicitação da pregoeira,
prorrogáveis, a critério da Administração Pública.
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9.14.1 A proposta deverá identificar o Licitante, e ser redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada por seu Representante Legal ou Procurador.

9.14.2 Os valores ofertados na proposta deverão ser expressos em Real (R$) e com 4
(quatro) casas decimais.

9.14.3 A proposta deverá conter planilhas de preços que indiquem os valores unitários,
totais e global do objeto licitado, conforme modelo constante do Anexo I (Termo de
Referência) deste Edital.

9.14.4 Devem estar incluídas no valor global ofertado todas as despesas e custos,
diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições,
transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto
a ser contratado.

9.15 Após o envio da documentação de proposta, a pregoeira examinará a
compatibilidade do preço ofertado em relação ao valor estimado para a contratação.

9.15.1 Nesta ocasião, a pregoeira poderá verificar a habilitação do Licitante ofertante do
melhor lance, hipótese em que serão observadas as regras constantes dos itens 9.16 a
9.17 deste Edital.

9.15.2 Caso adotado o procedimento previsto no subitem anterior, a análise final da
proposta, em todos os seus requisitos, somente será concluída se verificado o
atendimento dos requisitos de habilitação do Licitante ofertante do melhor lance.

9.16 Na análise e julgamento da proposta, a pregoeira poderá, justificadamente, sanar erros
ou falhas que não alterem sua substância da proposta (vícios sanáveis), atribuindo-lhe validade
e eficácia, rejeitando aquela:
a) Que possuir vícios insanáveis;
b) Que não atender às exigências deste Edital e de seus Anexos;
c) Cujo valor global for superior ao limite estabelecido no Anexo I (Termo de Referência)
deste Edital;
d) Cujos valores unitários ou global forem inexequíveis, observado o disposto no
subitem 9.15.1 deste Edital; ou
e) Cujos valores unitários forem considerados excessivos, nos termos do disposto no
subitem 9.15.2 deste Edital.

9.16.1 Havendo indícios de inexequibilidade dos valores ofertados, será instaurada
diligência para que o Licitante ofertante da melhor proposta possa, no prazo fixado pela
pregoeira:
a) Comprovar sua exequibilidade, apresentando justificativas e/ou documentos que
comprovem a viabilidade e a compatibilidade dos valores ofertados; ou
b) Ajustar os valores ofertados, observando como limite máximo o valor ofertado na
proposta e, se for o caso, justificativas para os ajustes realizados.

9.16.2 Havendo indícios de excessividade dos valores unitários ofertados, será
instaurada diligência para que o Licitante ofertante da melhor proposta possa, no prazo
fixado pela pregoeira:
a) Apresentar justificativas para os valores ofertados e/ou os documentos que
comprovem a razoabilidade dos valores ofertados; ou
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b) Reduzir os valores unitários que tenham apresentado indícios de excessividade,
apresentando a proposta readequada e, se for o caso, as justificativas para os ajustes
realizados.

9.16.3 Os documentos apresentados pelo Licitante ofertante da melhor proposta, a
título de ajuste dos valores ofertados ou de comprovação de sua exequibilidade ou nãoexcessividade, serão encaminhados para análise da Equipe Técnica do Setor
Competente da Prefeitura Municipal de Santana – BA, afim de que possa emitir o
competente parecer.

9.17 Recusada a proposta, a pregoeira convocará o próximo colocado, observadas as
disposições relativas ao direito de preferência previstas neste Edital.

9.18 Aceita a proposta ou adotada a opção prevista no subitem 9.14.1, a pregoeira passará à
análise de habilitação, por intermédio da apreciação das informações previamente
encaminhadas pelo Licitante.

10.

DA HABILITAÇÃO

10.1 A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação da documentação
de habilitação, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os exigidos no
edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

10.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União - www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiçawww.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.2.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

10.2.2 A consulta aos cadastros poderá ser realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
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10.2.4 Não sendo possível a verificação dos cadastros constantes da alínea A, B e C do
Item 10.1, no momento da sessão, seja por qual motivo for, a verificação poderá ser
realizada posteriormente, antes da assinatura do contrato ou emissão de ordem de
serviço, em havendo alguma restrição o licitante será inabilitado, fato este que incorrerá
em reabertura da sessão para continuidade, e aproveitamento de todos os atos
suscetíveis de aproveitamento.

10.3 Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

10.4 Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
10.4.1 Relativos à Qualificação Jurídica:
a) Instrumento Particular de Mandato (Procuração) com firma reconhecida em cartório, ou
Instrumento Público de Mandato, outorgando expressamente poderes para a prática de todos
os atos pertinentes à licitação, nos casos em que o Licitante for representado por Procurador;
a.1. Cópia da Cédula de Identidade do proprietário da empresa individual ou sócios
b) No caso de:
b.1. Sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada: Ato Constitutivo
em vigor, devidamente registrado no registro competente, com sua(s) respectiva(s)
alteração(ões), ou a sua última consolidação, acompanhado do documento comprobatório de
seus administradores devidamente registrado;
b.2. Sociedade simples: Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado no registro
competente, com sua(s) respectiva(s) alteração(ões), ou a sua última consolidação, bem como
documento que comprove a indicação de seus administradores;
b.3. empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
b.4. Microempreendedor individual: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
b.5. 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;

10.4.2 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com os Tributos do Município na qual se encontra sediada a
empresa licitante.
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, com a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação prevista na Portaria do
Ministério da Fazenda, n.º 358 de 05 de setembro de 2014, que engloba as Certidão
Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos
federais e à Dívida Ativa da União e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
d) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante, ou outra
prova equivalente na forma da Lei, devendo abranger os débitos inscritos em dívida
ativa.
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do inciso V, do art. 29
da Lei Federal nº 8.666/93.
g) Alvará de funcionamento, expedido pelo município sede da licitante.

10.4.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios. A licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário
Oficial ou Jornal de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do
Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balanço e a
Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento
registrados na Junta Comercial e Certidão de Regularidade Profissional, emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela
confecção do documento, ou no caso de empresas sujeitas à tributação com base no
lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro,
os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser
substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro.
b) Demonstrativo de Índices Financeiros, em papel timbrado da empresa, extraídos do
balanço apresentado, para fins de análise das condições financeiras da licitante. Os
Índices serão apresentados em números inteiros e de até 04 (quatro) casas decimais
após a vírgula com arredondamento.
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, com data de expedição não anterior a 90(noventa) dias da data da abertura da
sessão.
d) A boa situação econômico-financeira da LICITANTE deverá ser demonstrada através
dos seguintes índices:
ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL >1,00
ILG =Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE >1,00
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
GEG - GRAU DE ENDIVIDAMENTO < 0,70
GEG =Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo
Ativo Total
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e) Os índices de que trata os subitens acima serão calculados pelo responsável da
contabilidade, devendo conter a indicação do seu nome e do número de registro no
Conselho Regional de Contabilidade no documento de apresentação dos cálculos,
preferencialmente assinada pelo seu representante legal ou responsável de
contabilidade.
f) A LICITANTE que não alcançar os índices previstos no subitem acima poderá supri-los
com a comprovação de que possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação dos respectivos itens, conforme previsto no
inciso III, § 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93.

10.4.4 Relativos à Qualificação Técnica
a) Comprovação de aptidão, para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, fornecido através de no
mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, no qual conste declaração de êxito em serviços executados de
mesma natureza do objeto da presente licitação;

10.4.5 Documentos Complementares
a) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação, conforme
modelo anexo.
b) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
conforme o Decreto Estadual nº. 42.912, de 06 de março de 1998, conforme modelo
anexo.
c) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº. 10.218, de 12
de fevereiro de 1999, conforme modelo anexo.
d) Declaração de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração
Pública, de que não está impedida de licitar ou contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA, conforme modelo anexo;

10.5 Será aceita a apresentação de “Certidão Positiva Com Efeito Negativa”, com os
mesmos efeitos da Certidão Negativa, em qualquer dos casos supracitados.

10.6 As Certidões, cujo prazo de validade tenha expirado antes da data do encerramento
desta licitação, deverão ser atualizadas e anexadas ao Certificado, devendo uma cópia destas
ser encaminhada ao Setor de Cadastro para a atualização do Certificado.

10.7 Os documentos comprobatórios do atendimento às exigências previstas no item 10, que
não estejam abrangidos pelo SICAF deverão ser encaminhados pelo Licitante, quando do
cadastramento de sua proposta, na forma do item 4 deste Edital.

10.8 A pregoeira analisará a documentação apresentada, verificando o atendimento às
exigências deste Edital e de seus Anexos, que poderão ser confirmadas em cadastros oficiais
de empresas punidas ou sancionadas. Para fins de julgamento da habilitação poderão ser
consultados outros sítios da Internet, principalmente sítios oficiais emissores de certidões.
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10.9 As certidões que não possuírem prazo de validade somente serão aceitas se as
respectivas datas de emissão não excederem a 90 (noventa) dias de antecedência da data de
sua apresentação.

10.10 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado da decisão da pregoeira que declarar o Licitante vencedor da licitação,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de inabilitação.

10.11 Caso sejam necessários documentos complementares para o julgamento da habilitação,
estes deverão ser encaminhados exclusivamente via sistema, dentro do prazo definido pela
pregoeira, que não será inferior a 2 (duas) horas.

10.12 Se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, a pregoeira convocará o próximo
colocado, observadas as disposições relativas ao direito de preferência previstas neste Edital.

10.13 Constatado o atendimento de todos os requisitos de habilitação e verificando-se a
aceitabilidade da proposta, o Licitante será declarado vencedor do certame, a Pregoeira abrirá
prazo, de 30 (trinta) minutos durante o qual, qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e
MOTIVADA, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, sob
pena de preclusão deste direito.

10.13.1 O licitante cuja proposta tenha sido desclassificada antes da fase de disputa
também poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso nesse momento.

10.13.2 Havendo quem se manifeste, caberá o Pregoeiro verificar a tempestividade e
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
10.13.2.1
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.13.3 Admitida pela pregoeira a intenção de recurso, será concedido, ao Licitante
que tenha manifestado tal intenção, o prazo de até 3 (três) dias úteis, para apresentar,
pelo Sistema Banco do Brasil, as razões recursais, ficando os demais Licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que
começará a contar do término do prazo para a apresentação das razões recursais.

10.13.4 A vista dos autos do processo desta licitação, bem como a extração de cópias
de documentos deverão ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Santana, no setor de
Licitações, à Praça da Bandeira n° 339, Centro, Santana - BA, mediante protocolo.

10.13.5 A pregoeira poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la. Neste último caso,
a pregoeira deverá submeter o recurso, devidamente informado, à apreciação da
Autoridade Superior.

10.13.6 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

10.13.7 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante de seu desejo de
recorrer importará decadência do direito de recurso.
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10.13.8 Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que
não tenham sido alegados no ato da manifestação em Sessão Pública de Pregão.

10.13.9 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada na intenção de interpor o recurso pelo
proponente.

10.13.10 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.13.11 A pregoeira poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento,
o que será devidamente decidido pelo Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal.

10.13.12 Caberá à proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não
observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.14 A sessão pública somente será encerrada depois de declarado o vencedor e
transcorrido o prazo para manifestação de intenção de recorrer. Não havendo registro de
intenção de recurso, o objeto da licitação poderá ser adjudicado ao Licitante vencedor.

11.

DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

11.1 Em até 3 (três) dias úteis, contados da data de encerramento da sessão pública, o
Licitante vencedor deverá apresentar no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de
Santana - BA, na Praça da Bandeira, n° 339 - Centro, Santana BA, a documentação exigida
neste Edital, no original, em cópias autenticadas, ou em cópias não autenticadas desde que
sejam exibidos os originais para conferência pela pregoeira e/ou Equipe de Apoio, em envelope
fechado e rubricado no fecho.

11.1.1

Constar os dados bancários para que seja efetuado o pagamento.

11.1.2

E-mail pelo qual será utilizado pelo município de Santana – BA, para
intimação de todos os atos relacionados a este procedimento, assim como à execução
contratual, no caso da vencedora, incluindo intimação para assinatura do contrato.
11.1.2.1
Caso conste algum e-mail no papel timbrado da licitante fica a
mesma dispensada da informação, passando aquele a ser utilizado para os fins
supra.

11.2 Definido o Licitante vencedor, o objeto licitado lhe será adjudicado, estando à licitação
sujeita à homologação pela Autoridade Competente, que analisará a conveniência e a
oportunidade da contratação, bem como a legalidade dos atos praticados.

12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da
pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
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13.

DO CONTRATO

13.1 Com fundamento nas disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 em seu artigo 40, Inciso
II, alterações atualizadas pelas Leis nº. 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, demais leis aplicáveis o
prazo para o(s) licitante(s) vencedor(es) assinarem o(s) contrato(s) será(ão) de até 05 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação expedida pelo Município de Santana - BA. O
presente prazo poderá ser prorrogado a critério de Administração.

13.2 O prazo contratual será de até 06 meses.
13.3 A empresa vencedora ficará advertida da obrigação de:
13.3.1

Imprimir 03 (três) vias do Contrato.

13.3.2

Assinar
frente/verso.

todas

as

páginas;

sendo

expressamente

proibido

imprimir

13.3.3

Enviar as documentações em no máximo 03 (três) dias úteis pelo correio por
Sedex com AR. O não cumprimento do prazo supra ensejará na aplicação de multa de
% do valor do contrato.

13.4 Será solicitado ao Licitante vencedor que atualize as certidões exigidas na fase de
habilitação, se o prazo de validade expirar durante o curso da licitação.

14.

ENTREGA, RECEBIMENTO E DETALHAMENTO DO SERVIÇO

14.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.

15.

DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da
seguinte forma: exclusivamente através de crédito em conta especificada pelo credor e mantida
em instituição financeira indicada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento
definitivo do objeto licitado.

16.

INCIDÊNCIAS FISCAIS

16.1 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais, custos e despesas que
sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a
CONTRATADA.

16.2 A CONTRATADA deverá ter levado em conta, na apresentação de sua proposta os
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais, encargos trabalhistas e todas as
despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.
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16.3 Ficando comprovado depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer
tributos não incidentes sobre a compra, tais valores serão imediatamente excluídos, com a
devolução ao MUNICÍPIO, do valor por ventura.

17.

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

17.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do
Município de Santana – BA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticarmos quaisquer dos
atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº. 10.520, de 19 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará
o licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações, pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na
legislação em vigor.

17.1.1

Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o trigésimo dia, para a
entrega dosserviços, incidente sobre a quantidade que deveria ser entregue, contado a
partir da solicitação de entrega de materiais/produto, limitados à 30 (trinta) dias.

17.1.2

Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, quando
decorridos 30 (trinta) dias ou mais de atraso, ou por descumprimento total ou parcial do
contrato.

17.2 As multas de que tratam os subitens anteriores somente poderão ser relevadas quando
os fatos geradores das penalidades decorram de caso fortuito ou força maior, que independa
da vontade do licitante e, quando aceitos, justifiquem o atraso.

17.3 Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida
uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

17.4 As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de
descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela
administração autárquica.

18.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até 3 (três) dias úteis
anteriores à data de abertura da sessão pública.

18.1.1

A impugnação deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Santana - BA, pelo e-mail licitacao@santana.ba.gov.br, devendo ser
informado, no campo “assunto”, a modalidade e o número da licitação (Pregão
Eletrônico Nº 010/2022), ou via correspondência na Praça da Bandeira nº339, Centro,
Santana - BA.

18.1.2

Caberá a pregoeira julgar a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

18.1.3

A ata de julgamento de impugnação será divulgada no site do Banco do Brasil
e no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, para ciência de todos os
interessados.
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18.1.4

Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame.

18.2 A Prefeitura Municipal de Santana - BA, reserva-se o direito de alterar os termos deste
Edital. A alteração que afetar a formulação das propostas implicará a reabertura do prazo para
a apresentação das mesmas.

18.3 É facultadaa pregoeira, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência a ser
registrada em ata, com a finalidade de esclarecer ou complementar a instrução do processo.
Em caso de suspensão da sessão pública de licitação, esta só poderá ser retomada mediante
aviso prévio no Sistema, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

18.4 A qualquer tempo, a Prefeitura Municipal de Santana - BA, poderá negociar com o
Licitante, com o fim de obter proposta mais vantajosa.

18.5 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas visando à ampliação da
disputa entre os Licitantes, à obtenção da proposta mais vantajosa, desde que não
comprometam os interesses da Prefeitura Municipal de Santana - BA, bem como à finalidade e
à segurança da contratação.

18.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos observar-se-á o
que segue:
a) Excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento;
b) Os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente da Prefeitura
Municipal de Santana - BA.

18.7 Na ocorrência de qualquer fato superveniente ou na hipótese de caso fortuito ou de
força maior será observado o seguinte:
a) Se o fato impedir a realização de sessão pública na data marcada, a referida sessão será
adiada;
b) Os prazos que estiverem em curso serão suspensos, voltando a correr assim que a situação
estiver normalizada.

18.8 O andamento da licitação poderá ser acompanhado por qualquer interessado no Portal
do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e no endereço eletrônico www.santana.ba.gov.br.

18.9 Fica dispensada a caução.
18.10 O resultado deste certame será divulgado nas Imprensas Oficiais, Portal do Banco do
Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e no endereço eletrônico www.santana.ba.gov.br, para ciência
de todos os interessados.

18.11 A publicidade dos demais atos pertinentes a esta licitação e passíveis de divulgação,
será efetuada mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de Santana - BA, Portal
do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e no endereço eletrônico www.santana.ba.gov.br.

18.12 Iniciada a Sessão Pública, os casos omissos do presente Edital de Pregão serão
solucionados pela pregoeira.

18.13 Integram o presente Edital:
a) ANEXO I - Termo de Referência.
b) ANEXO II - Declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.
c) ANEXO III - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração.
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d) ANEXO IV - Declaração formal da empresa de situação regular perante o Ministério do
Trabalho.
e) ANEXO V - Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo e fato superveniente
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
f) ANEXO VI - Declaração de Idoneidade
g) ANEXO VII – Planilha de Custos/Modelo de Proposta Comercial.
h) ANEXO VIII - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
I) ANEXO IX – Minuta de Contrato.

18.14 Esta licitação será regida pela Lei Federal 10.520, de 19 de julho de 2002, pelo Decreto
nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, subsidiariamente e no que couber pela Lei Federal
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, sendo a pregoeira a autoridade soberana
para resolver todas e quaisquer pendências surgidas na Sessão Pública deste Pregão.

18.15 A Prefeitura Municipal de Santana – BA, reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir
no todo ou em parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, no caso de ilegalidade
ou desde que justificadamente haja conveniência administrativa para o caso, em prol do
interesse público, sem que caiba qualquer direito à reclamação e/ou indenização a favor das
proponentes.

18.16 A adjudicação dos itens do objeto deste edital ao(s) licitante(s) vencedor (es) o(s)
obriga(m) ao fornecimento integral do(s) mesmo(s), nas condições oferecidas, não lhe(s)
cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos
em sua(s) proposta(s), quer seja por erro ou omissão.

18.17 A participação nesta licitação implica o conhecimento e a aceitação das condições ora
discorridas, bem como de todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a
incidir sopre o presente procedimento.

18.18 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Santana, Estado da Bahia,
nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

18.19 Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de Brasília/DF.
18.20 Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por “AVISO DE
LICITAÇÃO”, na imprensa local, divulgado no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de
Santana - BA, Portal do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e demais veículos, de
costume e amplo acesso ao público.
Santana - BA, 06 de junho de 2022.

Maisa Cristiane Neves de Almeida
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos e Mobiliários, destinados ás
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no município de Santana – BA, em convenio
nº 148/2022, com a Secretaria de Estado da Educação/Governo do Estado da Bahia.

2. PLANILHAS DESCRITIVAS DOS PRODUTOS
Unidade
Item
01

02

03

04

05

Descritivo

Quant.

AR CONDICIONADO, do tipo split, 9.000 btus, potência
791w,c.opreação3,60ª, composto por uma unidade interna
e externa,com selo procel categoria A, com controle
remoto.
ARMÁRIO KIT COZINHA DE AÇO-Armário para cozinha
medida 1,20. Material: Aço. Pintura/Revestimento: Pintura
eletrostática à pó Tampo: Em fórmica granito, resistente a
altas temperaturas (120º) Quantidade de portas: 6 Portas
Tipo de porta: Bater Dobradiças: Metálica 26mm. Com no
mínimo 2 gavetas corrediças. Prateleiras: 5 Prateleiras.
Pés: Plástico regulável. Puxadores: Puxadores em
alumínio com ponteiras em abs cromado. Sistema de
montagem: Parafusos. Dimenões: Altura: 194 cm. Largura:
120 cm. Profundidade: 50 ncm.

UN

50

UN

02

ARMÁRIO DE AÇO Especificações técnicas:
Armário de aço com tratamento antiferruginoso em pintura
eletrostática em epóxi-pó na cor cinza cristal,
confeccionado em chapa de aço carbono caixa externa,
base, prateleiras e portas, bitola nº 24, com reforço
longitudinal tipo ômega, contendo 5 prateleiras internas
removíveis e reguláveis em cremalheira a cada 50 mm.
Portas com maçanetas em forma de “T”, servindo de
puxador, cromada, com chaves em duplicata. Medidas:
Altura: 1980 mm X Largura: 900 mm X Profundidade:
400mm.
ARMÁRIO
GUARDA
VOLUMES
16
PORTAS
PEQUENAS. Roupeiro confeccionado em Aço SAE
1010/1020 com 08 portas independentes. Possui
dobradiças Internas (antiviolação), arejadores e porta
etiquetas estampado. Cabide interno. Pés em polipropileno
com regulagem para pequenos desníveis. Material passa
por rigoroso processo químico de limpeza através de
banhos desengraxantes/fosfatizantes (biodegradável).
Pintura Eletrostática em Epóxi Pó de alta qualidade.
Secagem em estufa com alta temperatura.1980 Altura x
1220 Largura x 360 Profundidade.

UN

ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS TRILHO TELESCOPIO
Especificações técnicas: arquivo de aço com bitola 24 mm,

UN

18

UN

37

05
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chapa pesada, contendo 4 gavetas para pastas suspensas
com corrediças telescópicas, puxadores frontais, e
fechaduras simultâneas, tratamento de fosfatização
antiferruginoso e pintura eletrostática na cor cinza cristal,
possui em sua base 4 sapatas para regulagem de niveis.
Medidas: Altura: 1320 mm X Largura: 465 mm X
Profundidade: 700 mm.

06

07

08

BEBEDOURO INDUSTRIAL, 200 litros com 04
torneiras; - Capacidade de 200 litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora . - Com filtro embutido. 04 Torneiras frontais cromadas. - Aparador de água
frontal em chapa de aço inox com dreno. - Com
revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p. ou aço inox, alta
resistência, fácil limpeza e material atóxico. - Isolamento
térmico injetado em poliuretano expandido. - Serpentina
interna em aço inox 304. - Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. - Voltagem: 110V. - Baixo consumo de
energia. - Regulagem da temperatura da água. - Peso
líquido aproximado do produto: 51,9 kg - Medidas
aproximadas: 1495 mm alt. X 1042 mm larg. x 644 mm
profund. - Garantia : 12 meses.
CADEIRA (Sala de Informática) regulável para laboratório
de informática: Encosto medindo 45,5mm x 32mm,
totalmente injetado em abs, totados de orifícios de
ventilação, com dois suportes na prate inferior para fixação
do encosto a estrutura, com dois orifícios para a fixação da
estrutura ao encosto por meio de parafusos
autoatarrachantes, com acabamento em abs para ocultar o
parafuso, assento medindo 46x40mm totalmente injetado
em ABS, com suporte para base giratória. A união do
encosto ao assento deverá ser feita por meio de tubo de
aço em formato oblongo medindo 16x30mm com
espessura mínima de 1,5 mm, soldado ao suporte de
pistão. Dispositivo cilíndrico hidropneumático (CO2) para
ajuste de altura da superfície do assento, produzido por
componentes metálicos. Base giratória arcada de cinco
hastes em material injetado a base de nylon, cada pata,
em sua porção inferior, possui 07 reforços tipo “X”,
provendo maior resistência mecânica à peça. Capa
telescópica de acabamento e proteção do pistão à gás,
manufaturada em termoplástico copolímero, injetado em
alta pressão da mesma cor das carenagens, tal peça é
importante componente para proteção contra partículas
que possam atrapalhar o bom funcionamento do pistão,
bem como elemento estético da base, para acabamento
da coluna e do curso do pistão. Para cada pata da base
supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um
rodízio de duplo giro com banda de rodagem em material
resiliente, poliuretano ou similar, ACABAMENTO - Todas
peças metálicas usadas no processo de fabricação,
deverão receber desengraxante à quente por meio de
imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir
um substrato seguro para a aplicação de pintura
eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na
temperatura de aproximadamente 210ºC.
COLCHONETE, Aplicação: Ginástica e Creche, Material:
Espuma de poliuretano, Densidade: 45, Revestimento:
Curvim, Cor: Azul ou Laranja, Costura: Reforçada,
Medidas [cm]: 120 x 60 x 3.

UN

05

UN

100

UN
110
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09

10

11

12

COMPUTADOR DESKTOP - Processador Intel Core i5 10
geração ou superior memória RAM 8 GB, DDR4, SSD 120
GB ou superior, teclado, multimídia, mouse óptico ,
monitor Icd “18,5”, caixas de som , estabilizador.

UN

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL 04
LUGARES. Mesa tampo em mdf prensada 15 mm,
revestido na face superior em laminado de fórmica colorida
texturizada e espessura de 1,3 mm, acabamento
texturizado em perfil de PVC flexível sem abas, na cor
cinza, preta ou branca, cantos arredondados. Dimensões
acabadas 800 mm x 800 mm x 590mm ( L x P x A),
Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa
longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono
secção quadrada de 20 mm x 20 mm, em chapa 18 (1,2
mm); - pé em formato redondo 3" (tres polegadas) em
chapa 18 (1,2mm); Ponteiras e sapatas em polipropileno
cor cinza ou preta com regulagem, fixadas à estrutura
através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor
CINZA. curada a 180°. Cadeira Assento e encosto mdf
com espessura total de 9 mm, revestido na face superior
em laminado de fórmica colorida texturizada e espessura
de 1,3 mm, acabamento texturizado. Estrutura em tubo de
aço carbono, Ø 18 mm, em chapa 18 (1,2 mm). Fixação do
assento e encosto injetados à estrutura através de rebites
de “repuxo”, Ø 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e
sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de
encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso que assegure
resistência à corrosão, Pintura dos elementos metálicos
em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor cinza ou preta curada a 180°.

UN

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA - conjunto de mesa
com 6 cadeiras, granito, tampo retangular .Altura 76,5 cm
(Mesa) / 99,5 cm (Cadeira). Largura (cm) 140 cm mesa) /
36,5 cm (Cadeira)Profundidade (cm) 75 cm (Mesa) / 46,5
cm (Cadeira)
Características Gerais • Mesa - Estrutura em aço carbono
de alta resistência - Formato retangular: 0 x 75 cm –
Tampo
em
granito.
- Dimensões (AxLxP): 76,5 x 75 x 140 cm • Cadeira - Tubo
de aço-carbono “High-Steel®“ de alta densidade - Tubos
com tratamento “Protection-8s®” em 8 estágios: maior
proteção
contra
corrosão
e
ferrugem
- Tubos com soldagem “Super-Mig®”: maior resistência e
durabilidade - Secagem automatizada “Ultra-HighTempeture®” em estufa de calor de 220° C: maior
resistência
contra
riscos
e
impactos
- Assento com sistema de Porca - Agarras metálicas Espuma de densidade D-13 - Revestimento superior de
couro
sintético
Suporta
até
100
kg
- Dimensões (AxLxP): 99,5 x 37 x 49 cm.
CONJUNTO PARA ALUNO-CJA 04 - tamanho 4 cor
vermelha, Indicado para usuários com estatura de 1,33m a
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1,59m conforme gravação impressa por tampografia na
estrutura da mesa e no encosto da cadeira. Conjunto
composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico
injetado (ABS), revestido por laminado melaminico,
montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivros em plástico injetado. (ABS) - B) 1 (uma) cadeira
empilhavel, com assento e encosto em polipropileno
injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. MESA:
montantes verticais, pés e travessas confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;
CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA;
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300
horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem
pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos
os encontros de tubos devem receber solda em todo o
perímetro da união; sem respingos, irregularidades de
solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos
agudos arredondados.
CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6 – CJA 06 sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m
(conjunto “azul”), conforme gravação impressa por
tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira:
conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em
plástico injetado, montado sobre estrutura tubular de aço,
contendo porta-livros em plástico injetado. B) 1 (uma)
cadeira empilhavel, com assento e encosto em
polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de
aço. MESA: montantes verticais, pés e travessas
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa
salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície
lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies
ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem
receber solda em todo o perímetro da união; sem
respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas
soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados.
CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01-. Composto por
01 mesa e 01 cadeiras FNDE. Tampo em mdp ou mdf,
com espessura de 18 mm, revestido na face superior em
laminado melaminico de alta pressa o, ,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza (ver
referencias), cantos arredondados (conforme projeto).
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento
(contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas
garra com rosca métrica m6 e comprimento 10 mm (ver
detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 1200mm
(largura) x 650mm (profundidade) x 19,4mm (espessura),
admitindo- -se tolerância de até +/- 2mm para largura e
profundidade e +/- 1mm para espessura. Painel frontal em
mdp ou mdf, com espessura de 18mm, revestido nas duas
faces em laminado melânico de baixa pressa o – bp,
acabamento frost, na cor cinza (ver referencias).
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Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm
(altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de
+/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura.
Estrutura
composta
de:
montantes
verticais
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa
16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo
de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semioblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c",
com secção circular, dia metro de 31,75mm (1 1/4”), em
chapa 16 - (1,5mm); - pe s confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, secção circular, dia
metro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do
tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca me
trica m6 (dia metro de 6mm); - 06 parafusos rosca me trica
m6 (dia metro de 6mm), comprimento 47mm (com
tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda phillips.
Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de
aço carbono em chapa 14 (1,9mm), estampadas conforme
projeto. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero
virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza
(ver referencias), fixadas a estrutura através de encaixe.
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos
moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o
numero identificador do polimero, a identificação do
modelo, e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Cadeira assento e encosto em polipropileno
copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados,
na cor cinza (ver referencias). Estrutura em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, dia metro de
20,7mm, em chapa 14(1,9mm). • fixação do assento e
encosto injetados a estrutura através de rebites de
“repuxo”, dia metro de 4,8mm, comprimento 12mm. •
fixação do assento em compensado moldado a estrutura
através de rebites de “repuxo”, dia metro de 4,8mm,
comprimento 19mm. • fixação do encosto em compensado
a estrutura através de rebites de “repuxo”, dia metro de
4,8mm, comprimento 22mm. • sapatas/ponteiras em
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor cinza (ver referencias), fixadas
a estrutura através de encaixe e pino expansão.
FOGAO INDUSTRIAL - fogão industrial a gás, com 06
(seis) bocas, forno, queimadores unidade 5,00 duplos com
qualidade 300 horas, grelhas removíveis de 30x30cm,
união reforço, mangueira que alimenta o gás, registro de
acendimento e controle de estágios contínuos cromados,
de baixa pressão. registro fabricado em aço inox
escovado, queimadores de ferro fundido, grelhas de ferro
fundido, mesa, gabiarra, paneleiro, bandeja coletora de
gordura e quadro inferior da mesa em chapa em aço
inoxidável, aisi304, liga 18.8, perfil aproximado de 5cm,
desmontáveis e moduláveis, tubo coletor cromado. forno
fabricado em aço inoxidável, isolação em lã de vidro, fundo
esmaltado (auto limpante), porta em vidro temperado e
termômetro.
FREEZER HORIZONTAL - c/ 01 porta 305 Litros, branco
com rodízios, puxadores ergonômicos, dreno de degelo
frontal; dupla função (freezer e conservador); fechadura c/
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IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL LASER; resolução
da cópia (máxima em dpi) até 1200 x 600 dpi; cópias
múltiplas; acesso remoto; relatório de atividades/relatórios
periódicos; impressão preta e branco; impressão,
digitalização e cópia; cópia duplex (frente e verso); tempo
de impressão da primeira página 8 segundos; laser
eletrofotográfico; memória padrão 512 mb; velocidade
máx. de impressão em preto (ppm) 42/40 ppm (carta/a4);
resolução da impressão (máxima em dpi) até 1200 x 1200
dpi; capacidade da bandeja de papel 250 folhas;
capacidade de papel na bandeja opcional (folhas) 2 x 520
folhas; bandeja multiuso 50 folhas; função de impressão
segura; ciclo de trabalho mensal máx.‡ 50.000 páginas.
MESA – (Sala e Informática) - Medindo 1200mm x
600mm x 30mm, tampo único retangular constituído por
MDP de 15mm de espessura com reengrosso nas laterais
de 15mm, perfazendo o total de 30mm, acabamento nas
duas faces (inferior e superior) em laminado melaminico de
baixa pressão (BP) na cor azul. Todos os contornos
laterais do tampo deverão receber fita de borda reta
produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo
processo Hot Melt. Cavalete lateral formado por 1 coluna
vertical em formato retangular, produzidas em tubo de aço
seção 10101/1020, medindo 70x30mm com espessura
mínima de 1,2mm, soldadas a uma base inferior (pés) em
tubo retangular medindo 50x30mmcom espessura mínima
de 1,2mm e à uma base superior em tubo de aço formato
retangular medindo 30x20mm, topos e sapatas deveram
receber acabamento por meio de ponteiras injetadas em
ABS, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura
com rosca produzidos com base em polipropileno. O
monobloco superior será formado por dois tubos laterais e
dois tubos transversais todos no formato retangular de
30x20mm, Saia em MDP, de 15mm, com acabamento nas
duas faces (inferior e superior) em laminado melaminico de
baixa pressão (BP) na cor azul, fixado por meio de
parafusos, e apoiada em tubo de aço formato retangular,
medindo 50x30mm com espessura mínima de 1,2mm de
espessura, toda união da estrutura deverá ser por meio de
solda tipo MIG. Tampo fixado na estrutura por de
parafusos na face inferior do tampo, unido a uma chapa de
aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base
superior do cavalete. Todas peças metálicas usadas no
processo de fabricação, deverão receber desengraxante à
quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso,
a fim de constituir um 173 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática
epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de
aproximadamente 210ºC.
MESA PARA COMPUTADOR, estilo escrivaninha, feita
em mdf,com 02 gavetas, base para teclado com rodízio,
mesa para pc,organiza cpu,monitor e impressora, medidas
aproximadas: largura 120 centímetro, altura 74 centímetro,
profundidade 60 centímetros.
MESA PARA SECRETARIA COM GAVETEIRO DE 03
GAVETAS, Mesa medindo 1200x700x25mm, tampo
medindo 1160 mm comprimento 700mm de profundidade x
20mm de espessura com borda frontal abaulada 180º
acabamento em seladora seguida de verniz PU embutido
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entre as laterais da estrutura. Painel frontal com 355mm de
altura e 18mm de espessura revestido (dois lados). Tampo
e painel frontal confeccionado em compensado
multilaminado revestido com laminado melamínico de alta
pressão na cor azul bic texturizado, afixados a estrutura
através de parafusos. Estrutura em tubo de aço retangular
chapa espessura 1,2mm, sendo base (pés) em tubo
50x20mm, ponteiras tipo bota com alongamento (mínimo
l50mm) para proteção da pintura na parte traseira, 02
colunas verticais em cada lado e apoio superior do tampo
(topo), em aço retangular 20x40mm, com acabamento
(ponteiras) em polipropileno 100% injetado. Gaveteiro com
três gavetas com chaves e puxador, confeccionado com
compensado multilaminado de 15mm, revestido na parte
externa com laminado melamínico de alta pressão na cor
Azul bic texturizado igual ao do revestimento do tampo e
painel frontal, com tratamento antifungos. Dimensões:
Painel lateral, traseiro e frontal com 15mm – Largura
interna 300mm – Profundidade interna 380mm – Borda em
PVC
azul.
Toda
estrutura
recebe
tratamento
antiferruginoso, pintura epóxi pó com camada mínima de
40 microns, Cor da estrutura: preta.
MESA DE REFEITORIO INFANTIL COM 02 BANCOS
RETANGULAR INDEPENDENTE. MESA E BANCOS
COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO
METALON 50x30 CHAPA 18 (1,2mm), COM REQUADRO
DE TUBO QUADRADO METALON 30x20 CHAPA 18
(1,2mm). Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resistência à corrosão conforme especificação da NBR
8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida
Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima
de 40 micrometros, NA COR PRETA OU CINZA. Tampo
em MDF ULTRA (resistente a água) de 15mm com bordas
em ABS fixadas com cola HOTMELT a 180 graus. formato
retangular. dimensões: ESTRUTURA DA MESA: 2000mm
DE COMPRIMENTO x 550mm DE LARGURA x 550 mm
DE ALTURA ESTRUTURA DO BANCO INDEPENDENTE:
2000mm DE COMPRIMENTO x 260mm DE LARGURA x
325 mm DE ALTURA TAMPO DA MESA: 2000mm DE
COMPRIMENTO x 600mm DE LARGURA X 15MM DE
ALTURA. TAMPO DOS BANCOS: 1030mm DE
COMPRIMENTO X 300mm X 15mm DE ALTURA.
MESA REUNIÃO RETANGULAR 200 CM mesa de
reunião redonda confeccionado em MDP de baixa
pressão, com 18mm de espessura com revestimento em
laminado melamínico das duas faces, Estrutura em
metalon 50 x 30 na espessura 1,20 soldado
eletronicamente mig e pintura eletrostática epóxi - pó.
Bordas do tampo em perfil ABS reto de PVC com 0,2 mm
de espessura na cor cristal. Fixado em adesivo holt melt à
180º nas Medidas 1200 x 740 (D x A).
NOTEBOOK- processador 5ª geração intel core i5-5200u,
velocidade do processador 2.70ghz, cache 3m, sistema
operacional windows 10, memória 8 gb, tipo de memória
ddr3l 1600, suporta até 16 gb, hd 1 tb, velocidade 5400
rpm sata, tela led 14”, resolução da tela em hd (1366x768),
placa de vídeo nvidia nv920, capacidade 2gb ddr3, drive
óptico dvd-rw tray, velocidade de gravação 8x, rede
ethernet network 10/100 rj-45, conexão wireless n 1707,
bluetooth 4.0, áudio waves maxxaudio, slot de cartão de
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memória, sd sdhc sdxc, portas frontais 01 entrada hdmi, 01
entrada usb 3.0, 02 entradas usb 2.0, 01 entrada de rede,
01 entrada combinada para fone de ouvido/microfone,
mouse touchpad eletrostático, bateria de 4 células 40 whr
(íons de lítio), garantia 12 meses.
PROJETOR, LCD não inferior a 2700 Lumes. preto e
branco. Resolução nativa: 1280720 px Lampada: ledinput.
Voltagem 100/240v. Formato: 16:9/4:3.
Contraste:
1.000:1. Lente: f = 140. Tamanho de imagem: 40-140".
Distancia de projeção: 1.04.5m. Cor: 16.777k. Interface de
saída:
headphone.
Interface
de
entrada:
hdmi/usb/sd/av/vga. Formato de mídia suportado: audio:
wma, mp3, m4aimagens: jpeg, bmp, pngvídeo: mpeg1,
mpeg2, mpeg4, rm e rmvb, h264, mov, mjpeg, flv, divx, vc1
QUADRO LOUSA 2000 x 1250mm Quadro para sala de
aula em MDF com bordas de 100mm de largura por 15mm
de espessura, com acabamento em fita abs de 4mm.
Fabricado em MDF de 9 mm de espessura, revestido com
laminado melamínico lousa de alta pressão, espessura
mínima de 1,3mm, tipo lousa na cor branca, com marcador
(50mmX50mm). Revestimento da superfície apresentando
acabamento brilhante, com baixa porosidade, evitando a
penetração da tinta do pincel atômico (marcador, caneta)
para fácil limpeza e com secagem ultra-rápida. Porta
apagador de madeira em toda a sua extensão. Dimensões:
2000mm X 1250m.
VENTILADOR, metal de parede 60 cm. Potencia 200W,
Rotação máxima 1350 rpm, Tensão; 127v /220V /bivolt.
Controle de velocidade. Dimmer. (para sala dos alunos).
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3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1. A necessidade visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação com a
requalificação e modernização das unidades escolares da rede municipal de ensino, com a
aquisição de novos equipamentos e mobiliário escolar, visando atender o Plano de Trabalho do
Convênio firmado com a Secretaria de Estado da Educação através do convênio 148/2022.

4. PRAZO E FORMA DE ENTREGA
Objetivando celeridade no atendimento aos alunos da rede pública municipal e ensino, a(s)
empresa(s) contratada deverá disponibilizar a entrega dos equipamentos e mobiliário no prazo
máximo de 30(trinta) dias a contar da data do recebimento da ordem de compra emitida pela
Secretaria Municipal de Educação. O local de entrega será na sede da prefeitura de Santana –
BA, de segunda a sexta feira, das 8:00 às 13:00 horas, localizada na Praça da Bandeira, Nº
399, centro desde município.
O contrato a ser firmado terá o prazo de duração de 06(seis) meses a partir da data da
assinatura do mesmo.
A Prefeitura Municipal poderá emitir quantas ordens de fornecimento entender conveniente
para a administração, até o cumprimento total ou não do objeto desta licitação.
O produto serão recebidos em perfeitas condições, atendidas as especificações contidas neste
Edital, e mediante a ordem de produtos emitida pela Prefeitura Municipal de Santana.
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As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do
produto é de total responsabilidade da contratada.
Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o contrato, a contratada
deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 72 (setenta e duas) horas doproduto, sem
prejuízo das sanções previstas.
5

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a. O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte
forma: conforme fornecimento, exclusivamente através de crédito em conta especificada pelo
credor e mantida em instituição financeira indicada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o
recebimento parcial/definitivo do objeto licitado.
b. A Prefeitura Municipal de Santana - Ba poderá deduzir de qualquer pagamento, de pleno
direito, os valores correspondentes a qualquer ônus decorrentes da execução do contrato.
c. Nenhum pagamento isentará a contratada de responsabilidades contratuais.

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
A presente licitação visa escolher a melhor proposta para fornecimentos do objeto para o
município de Santana.
Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
com o MENOR PREÇO POR ITEM.
7

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação é aquela prevista no Edital.
Em caso de atraso no fornecimento do objeto ou de infração a qualquer outra disposição
descrito no Edital do certame, serão aplicadas as sanções previstas em Lei que regula a
matéria e no próprio Edital.
O Município de Santana - BA cancelará o contrato em caso de atraso na execução dos
produtos objeto desta licitação. E convocará os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação final para assinatura de contrato de prestação de produtos.
8 – EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Para a fase de habilitação o licitante vencedor deverá apresentar os documentos descritos no
item 10 – HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02 deste Edital
9 - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação é aquela prevista no Edital.
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Em caso de atraso no fornecimento do objeto ou de infração a qualquer outra disposição
descrito no Edital do certame, serão aplicadas as sanções previstas em Lei que regula a
matéria e no próprio Edital.
O Município de Santana - BA cancelará o contrato em caso de atraso na entrega do produto
objeto desta licitação. E convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação final
para assinatura de contrato de prestação de produto.
10.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a. A Contratante obriga-se a:
i. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os
termos de sua proposta;
ii. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade
dos
serviços
prestados
provisoriamente
com
as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivos;
iii. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
Contratada, através de servidor especialmente designado;
iv. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

a. O Município de Santana - BA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
b. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e
da Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
Santana - BA, 06 de junho de 2022.
Maisa Cristiane Neves de Almeida
Pregoeira
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ANEXO II
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
- DECLARAÇÃO -

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BA
A Senhora Pregoeira Oficial e sua Equipe de Apoio.
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
PROCESSO Nº 082
Prezada Pregoeira:

DECLARAMOS sob as penas das Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e
suas alterações, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital de Pregão
Eletrônico Nº 010/2022, bem como de seus Anexos e que, assim sendo, atendemos
plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.
Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)
Obs. Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado
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ANEXO III
MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO –

PROCURAÇÃO -

A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº.........., com sede na .......... nº...., bairro....., na cidade de
....., Estado de......., através de seu representante legal infra assinado, nomeia e constitui seu
bastante procurador o (a) Senhor (a)..................., portador (a) da cédula de identidade RG
nº............, expedida pela............, UF....., outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na
Sessão Pública do Pregão Eletrônico Nº 010/2022, PROCESSO Nº 082, junto à Prefeitura
Municipal de Santana - BA, em especial para formular lances, interpor recursos e/ou deles
desistir, negociar, assinar contratos e efetuar as providências necessárias para que a
outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente
habilitado(s).
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ANEXO IV
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO

- DECLARAÇÃO -

Eu, (nome completo), representante da empresa (razão social da proponente), interessada em
participar do Pregão Eletrônico Nº 010/2022, PROCESSO Nº 082, promovido pela Prefeitura
Municipal de Santana - BA, DECLARO, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/2002 e
8.666/1993 e suas alterações que, nos termos do § 6º, do artigo 27, da Lei Federal nº. 6.544,
de 22 de novembro de 1989, a (razão social da proponente) encontra-se em situação regular
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII,
artigo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente
habilitado(s)
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ANEXO V
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

- DECLARAÇÃO -

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente),
interessada em participar do Pregão Eletrônico Nº 010/2022, PROCESSO Nº 082, promovido
pela Prefeitura Municipal de Santana - BA, DECLARO, sob as penas das Leis Federais nºs
10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima,
inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta
ou Autárquica.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente habilitado
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ANEXO VI
MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
- DECLARAÇÃO Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação
modalidade Pregão Eletrônico n.º 010/2022, perante a Comissão de Pregão da Prefeitura
Municipal de Santana-BA, que nossa empresa: ........................................., inscrita no CNPJ sob
o nº............................, estabelecida na...................................., não foi declarada inidônea para
licitar com a Administração Pública, em quaisquer de suas esferas, nos termos do inciso IV do
artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para
cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica,
regularidade fiscal e econômico-financeira.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente habilitado
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ANEXO VII
PROPOSTA PREÇO –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022.
PROCESSO Nº 082/2022.
Nome de Fantasia________________________________________________
Razão Social:___________________________________________________
CNPJ: ______________________________________ ME ( ) OU EPP ( )
Endereço:_______________________________________________________
Bairro:______________________________Município: __________________
Estado: ______________________
CEP: __________________________
Fone/Fax: ________________________E-MAIL: _____________________
Inscrição Estadual: ____________________Inscrição Municipal_____________
Conta Corrente nº_______________ Agencia nº_____________ Banco ______
Nome completo do responsável legal da empresa: ______________________
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a
fornecimento de Mobiliários e Equipamentos destinados às escolas da rede municipal
de ensino do município de Santana – Convênio nº148-2022 – Governo da
Bahia/Secretaria de Educação, conforme descrito no Termo de Referência deste Edital que
serão fornecidos conforme necessidade da administração
Tendo examinado o Pregão Eletrônico n.º010/2022 e seus elementos técnicos constitutivos,
apresentamos nossa Proposta de Preço para o itens no valor de R$_____________,____, para
os serviços de objeto desta licitação em referência, que é composto pelos seguintes preços dos
itens abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

MODELO/
MARCA

QUANT.

V.UNT.(R$)

V. TOTAL (R$)

01
02
VALOR TOTAL DOS ITENS R$

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a fornecer os produtos objeto desta
licitação no prazo fixado no edital, a contar da data de assinatura do contrato com a
PREFEITURA.
Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um
contrato de obrigação entre as partes.
PRAZO DE EXECUÇÃO
06 (seis) meses.
VALIDADE DA PROPOSTA
Manteremos válida nossa proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da
mesma.
DECLARAÇÕES
1 . Declaramos que, por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e
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condições do Edital, relativo à Licitação supra, e às disposições das Leis Federal nº 10.520/02
e 8.666/93. E suas alterações, que integrarão o contrato.
2 . Declaramos sob as penas cabíveis que nossos preços englobam todas e quaisquer
despesas, diretas e indiretas com materiais, peças, ferramentas, equipamentos, mão de obra,
impostos, contribuições e aquelas pertinentes a legislação trabalhista e fiscal, taxas e
emolumentos junto a órgãos públicos municipais, estaduais e/ou federais, decorrentes da
execução do fornecimento dos produtos objeto desta licitação, ou qualquer outro custo que
venha a incidir, inclusive lucro.

Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)
R.G.:
Cargo

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente habilitado
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
À Prefeitura Municipal de Santana - BA
Comissão Municipal de Pregão Eletrônico
SENHOR (A) PREGOEIRO (A):
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022.
(NOME DA EMPRESA) _____________________________________________ CNPJ
n°_________, (ENDEREÇO COMPLETO) ____________________________, declara, sob as
penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro
de 2006, que:
( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de
14.12.2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar
Federal n°123, de 14.12.2006.
( ) Não está enquadrada, como microempresa ou empresa de pequeno porte. Declara ainda
ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento
exclusivo ou diferenciado concedido pela Lei complementar nº 123/2006 e que a empresa não
se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no §4°, do artigo 3° da Lei
Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.

Local e Data

_____________________________________________________
Assinatura, nome e número de identidade do declarante.
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO
Contrato que celebram entre si a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA-BA, e a empresa
____________________, para a aquisição de
mobiliário equipamentos para
UNIDADES
ESCOLARES
DA
REDE
MUNICIPAL
DE
SANTANA.
.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com
sede na Praça da Bandeira, n.º339, Centro, Santana – Bahia, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.913.140/0001-00, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Marco Aurélio dos
Santos Cardoso, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa
________________________, pessoa jurídica de direito privado, residente e domiciliada na
Av./Rua ____________ CEP______, inscrita no CNPJ sob nº _________________, neste ato
representada pelo senhor ______________, portador da cédula de identidade RG sob n.º
____________, e inscrito no CPF nº _________, residente e domiciliado à
_______________________, doravante denominada CONTRATADA, e de conformidade com
os elementos constantes do PREGÃO ELETRONICO nº 010/2022, e, ainda, com fulcro nas
disposições das Leis Federal nº 10.520/02 de 19 de Julho de 2002, o Decreto nº. 10.024 de 20
de setembro de 2019 e, subsidiariamente e no que couberem, as disposições contidas na Lei
Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores tem entre si, como certo e
avençado o presente instrumento, que reger-se-á segundo as cláusulas e condições que
mutuamente, aceitam e outorgam a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto da presente licitação a contratação de
empresa especializada para a fornecimento de Mobiliários e Equipamentos destinados às
Escolas da Rede Municipal de Ensino do município de Santana – Convênio nº148-2022 –
Governo da Bahia/Secretaria de Educação, conforme descrito no Termo de Referência deste
Edital que serão fornecidos conforme necessidade da administração.
PARÁGRAFO 1º – A contratação deveu-se ao fato de ter sido o objeto da licitação
PE010/2022, homologado e adjudicado no dia __/__/____, em favor da contratada, com regime
de execução por preço unitário, subordinando-se nos termos da lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e
suas posteriores alterações.
PARÁGRAFO 2º – A Licitação na Modalidade de PE010/2022, e todos os documentos que
compõe o respectivo processo ficam fazendo parte integrante do presente contratos como se
aqui estivesse transcrito.
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor global do produto é de R$_______,___(___________),
conforme proposta vencedora apresentada pela contratada, composta pelos preços dos ITENS
conforme descrito baixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO

QUANT.

V.UNT.(R$)

V. TOTAL
(R$)

01
02
VALOR TOTAL DOS ITENS R$
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Valor definido nesta cláusula inclui os custos e benefícios
decorrentes de trabalhos executados, além de taxas, frete – CIF, bonificações, encargos
previdenciários, fiscais, comercias, inclusive despesas com medição, locação ou quaisquer
despesas necessárias à realização do objeto do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço unitário de cada item são os constantes da proposta
financeira da Contratada fica fazenda parte deste como aqui estivesse transcrito.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO – O prazo para entrega dos produtos, hora contratada,
é de até 06 (seis) meses a contar da assinatura deste termo ou, quando do total fornecimento
total das peças do objeto ora contratado.
PARÁGRAFO ÚNICO – A Prefeitura Municipal poderá emitir quantas ordens de fornecimento
entender conveniente para a administração, até o cumprimento total do objeto desta licitação.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas com a contratação
decorrentes deste contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias:
Unidade: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO: 12.361.003.1.002 - Construção e Equipamento da Educação Básica
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fontes: 1 e 22
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO – Os produtos que constitui objeto
deste contrato deverão ser fornecidos em conformidade com a metodologia proposta, podendo
ser readequada conforme os planos da Prefeitura.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O regime de execução do presente contrato é de Empreitada por
Preço Unitário.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O local de fornecimento dos produto será na sede da cidade de
Santana. Os custos de deslocamento de profissionais envolvidos, e de locação de locais para
estocar material caso necessário, serão arcados pela empresa contratada.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:
a) Os produtos deverão ser entregues, de acordo com a solicitação da Secretaria
Municipal de Educação, a qual formulará o pedido através de requisição, tendo a
licitante o prazo de até 30(trinta) dias para entregar o produto solicitado;
b) Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizado na Praça
da Bandeira, n.º339 - Centro, de segunda a sexta feira, das 8:00 às 13:00 horas,
não se responsabilizando por entregas fora destes horários e dias.
PARÁGRAFO QUARTO - As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro
relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.
PARÁGRAFO QUINTO- Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade
com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 05(cinco)
dias, sem prejuízo das sanções previstas.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO – O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia
após a confirmação do aceite dos produtos pela Secretaria Municipal de Educação e do
documento fiscal correspondente.
§1º - O Prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erro ou
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qualquer irregularidade apresentada nas Faturas, somente voltando a fluir após as devidas
correções.
§2º - A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência
de qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato, inclusive o disposto no Edital
de Pregão Eletrônico n.º010/2022.
§3ª – As faturas deverão ser apresentadas até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao período de
entrega e os pagamentos serão efetuados no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data
de apresentação.
§4º- A Prefeitura Municipal de Santana - BA poderá deduzir de qualquer pagamento, de pleno
direito, os valores correspondentes a qualquer ônus decorrentes da execução do contrato.
§5º - Nenhum pagamento isentará a contratada de responsabilidade s contratuais.
§6º - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme
estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.
§7º - Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem
Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento
de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas neste Edital.
§8º - As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada as cláusulas
contratuais e depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou
omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções.
§9º - A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários,
tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato,
principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão do Município de Santana-Bahia
da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da licitante
vencedora, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável
pelas referidas ações.
§10º - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do contrato e da(s)
Nota(s) de Empenho emitida(s) pelo MUNICÍPIO que cubra(m) a execução dos
produtos/fornecimentos.
§11º - A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações.
§12º - Juntamente com a nota fiscal deverão ser apresentadas as seguintes certidões: FGTS,
Trabalhista, Falência e Concordata, Fazenda Federal, Estadual, e Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS – Os preços permaneceram fixo pelo
período de 06 meses.
CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO – Em caso de inadimplemento de
suas obrigações contratuais ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no
Capítulo III - Seção V da Inexecução e da Rescisão dos Contratos da Lei 8666/93, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal.
§ ÚNICO – Além do disposto no caput deste artigo, a inexecução total ou parcial do ajuste,
caracterizará o descumprimento das obrigações assumidas, ficando a “Contratada” sujeita, a
critério da Prefeitura Municipal, à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO - A fiscalização dos equipamentos caberá
diretamente a Secretaria Municipal de Compras, através do técnico responsável que terá até
30(trinta) dias para emitir relatório sobre as especificações técnicas dos equipamentos
conforme descrita no Edital da PE010/2022.
§1º- A aceitação na entrega dos equipamentos estará condicionada à devida fiscalização do
encarregado do Almoxarifado Central. Não serão aceitos equipamentos cujas condições de
armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.
§2º - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando
equipamentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da
ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso. Obrigando-se desde já a licitante
vencedora a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos equipamentos e a todos os
elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
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§3º - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar quaisquer equipamentos que não esteja
sendo executada dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Secretaria de
Planejamento Administração e Finanças.
§4º - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do
seu valor.
§5º - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer a Secretaria Municipal de
Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis
da respectiva comunicação.
§6º - A empresa licitante vencedora ficará obrigada a fornecer, as suas expensas, os produtos
que vierem a ser recusado.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO – Os produtos objeto deste contrato serão
recebidos de acordo com o disposto nos Arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93 com a redação
determinada pela Lei no 8.883/94.
§ÚNICO - Será o Objeto desta licitação considerado recebido como definitivo, após vistoria
pela Comissão de fiscalização descrita no caput da Cláusula Nona, que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, observados o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO – A rescisão do presente contrato será
efetuada conforme disposto no Capítulo III - Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos
Contratos, Arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA/INCIDÊNCIAS FISCAIS - Além dos encargos assumidos em outras cláusulas
deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento,
obriga-se a:
§1º. Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta
exclusiva.
§2º. Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato.
1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.
2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos
preços do objeto contratual.
§3º. Providenciar as licenças porventura necessárias à entrega dos produtos ora contratados,
ficando ao seu cargo as respectivas despesas.
§4º. Constituem obrigações da CONTRATADA, ainda, as demais atribuições e
responsabilidade s estabelecidas no Edital, na condição de vencedora do certame.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica estabelecido que a CONTRATADA não possa
transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – Este contrato deverá ser
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas
nos Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE - A CONTRATADA será responsável,
na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos nos
equipamentos contratados.
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§1º. Correrão por conta da CONTRATADA às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pelo MUNICÍPIO, para reparação desses danos ou prejuízos.
§2º. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da
proposta ou de má administração da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL - A CONTRATADA será
responsável por qualquer dano, material ou pessoal, causado a terceiros ou à Prefeitura
Municipal, durante a execução dos produtos contratados ou em decorrência deles.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS TERMOS ADITIVOS - Deverão ser registradas, por
meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente
contrato, especial mente os referentes a equipamentos ou fornecimentos extras, exceto
aqueles casos que podem ser por apostilamento.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e pelas
disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como pelo edital do
Pregão Presencial n.º010/2022, fica fazendo parte deste como aqui estivesse transcrito.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A contratada reconhece os direitos da Administração em caso
de rescisão administrativa prevista no Art.77 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – É obrigação da CONTRATADA 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO - Fica eleito o foro da cidade da Santana Bahia, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
Cidade - UF, ........de ............de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BAHIA
Contratante
Contratada
Testemunhas:

1–
Nome e n.º C.P.F.
2–

Nome e n.º C.P.F.
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ANEXO II
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
- DECLARAÇÃO -

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BA
A Senhora Pregoeira Oficial e sua Equipe de Apoio.
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
PROCESSO Nº 082
Prezada Pregoeira:

DECLARAMOS sob as penas das Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e
suas alterações, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital de Pregão
Eletrônico Nº 010/2022, bem como de seus Anexos e que, assim sendo, atendemos
plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.
Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)
Obs. Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado
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ANEXO III
MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO –

PROCURAÇÃO -

A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº.........., com sede na .......... nº...., bairro....., na cidade de
....., Estado de......., através de seu representante legal infra assinado, nomeia e constitui seu
bastante procurador o (a) Senhor (a)..................., portador (a) da cédula de identidade RG
nº............, expedida pela............, UF....., outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na
Sessão Pública do Pregão Eletrônico Nº 010/2022, PROCESSO Nº 082, junto à Prefeitura
Municipal de Santana - BA, em especial para formular lances, interpor recursos e/ou deles
desistir, negociar, assinar contratos e efetuar as providências necessárias para que a
outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente
habilitado(s).
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ANEXO IV
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO

- DECLARAÇÃO -

Eu, (nome completo), representante da empresa (razão social da proponente), interessada em
participar do Pregão Eletrônico Nº 010/2022, PROCESSO Nº 082, promovido pela Prefeitura
Municipal de Santana - BA, DECLARO, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/2002 e
8.666/1993 e suas alterações que, nos termos do § 6º, do artigo 27, da Lei Federal nº. 6.544,
de 22 de novembro de 1989, a (razão social da proponente) encontra-se em situação regular
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII,
artigo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente
habilitado(s)
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ANEXO V
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

- DECLARAÇÃO -

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente),
interessada em participar do Pregão Eletrônico Nº 010/2022, PROCESSO Nº 082, promovido
pela Prefeitura Municipal de Santana - BA, DECLARO, sob as penas das Leis Federais nºs
10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima,
inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta
ou Autárquica.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente habilitado
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ANEXO VI
MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
- DECLARAÇÃO Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação
modalidade Pregão Eletrônico n.º 010/2022, perante a Comissão de Pregão da Prefeitura
Municipal de Santana-BA, que nossa empresa: ........................................., inscrita no CNPJ sob
o nº............................, estabelecida na...................................., não foi declarada inidônea para
licitar com a Administração Pública, em quaisquer de suas esferas, nos termos do inciso IV do
artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para
cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica,
regularidade fiscal e econômico-financeira.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente habilitado
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ANEXO VII
PROPOSTA PREÇO –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022.
PROCESSO Nº 082/2022.
Nome de Fantasia________________________________________________
Razão Social:___________________________________________________
CNPJ: ______________________________________ ME ( ) OU EPP ( )
Endereço:_______________________________________________________
Bairro:______________________________Município: __________________
Estado: ______________________
CEP: __________________________
Fone/Fax: ________________________E-MAIL: _____________________
Inscrição Estadual: ____________________Inscrição Municipal_____________
Conta Corrente nº_______________ Agencia nº_____________ Banco ______
Nome completo do responsável legal da empresa: ______________________
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a
fornecimento de Mobiliários e Equipamentos destinados às escolas da rede municipal
de ensino do município de Santana – Convênio nº148-2022 – Governo da
Bahia/Secretaria de Educação, conforme descrito no Termo de Referência deste Edital que
serão fornecidos conforme necessidade da administração
Tendo examinado o Pregão Eletrônico n.º010/2022 e seus elementos técnicos constitutivos,
apresentamos nossa Proposta de Preço para o itens no valor de R$_____________,____, para
os serviços de objeto desta licitação em referência, que é composto pelos seguintes preços dos
itens abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

MODELO/
MARCA

QUANT.

V.UNT.(R$)

V. TOTAL (R$)

01
02
VALOR TOTAL DOS ITENS R$

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a fornecer os produtos objeto desta
licitação no prazo fixado no edital, a contar da data de assinatura do contrato com a
PREFEITURA.
Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um
contrato de obrigação entre as partes.
PRAZO DE EXECUÇÃO
06 (seis) meses.
VALIDADE DA PROPOSTA
Manteremos válida nossa proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da
mesma.
DECLARAÇÕES
1 . Declaramos que, por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e
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condições do Edital, relativo à Licitação supra, e às disposições das Leis Federal nº 10.520/02
e 8.666/93. E suas alterações, que integrarão o contrato.
2 . Declaramos sob as penas cabíveis que nossos preços englobam todas e quaisquer
despesas, diretas e indiretas com materiais, peças, ferramentas, equipamentos, mão de obra,
impostos, contribuições e aquelas pertinentes a legislação trabalhista e fiscal, taxas e
emolumentos junto a órgãos públicos municipais, estaduais e/ou federais, decorrentes da
execução do fornecimento dos produtos objeto desta licitação, ou qualquer outro custo que
venha a incidir, inclusive lucro.

Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)
R.G.:
Cargo

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e
assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente habilitado
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
À Prefeitura Municipal de Santana - BA
Comissão Municipal de Pregão Eletrônico
SENHOR (A) PREGOEIRO (A):
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022.
(NOME DA EMPRESA) _____________________________________________ CNPJ
n°_________, (ENDEREÇO COMPLETO) ____________________________, declara, sob as
penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro
de 2006, que:
( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de
14.12.2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar
Federal n°123, de 14.12.2006.
( ) Não está enquadrada, como microempresa ou empresa de pequeno porte. Declara ainda
ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento
exclusivo ou diferenciado concedido pela Lei complementar nº 123/2006 e que a empresa não
se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no §4°, do artigo 3° da Lei
Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.

Local e Data

_____________________________________________________
Assinatura, nome e número de identidade do declarante.
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO
Contrato que celebram entre si a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA-BA, e a empresa
____________________, para a aquisição de
mobiliário equipamentos para
UNIDADES
ESCOLARES
DA
REDE
MUNICIPAL
DE
SANTANA.
.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com
sede na Praça da Bandeira, n.º339, Centro, Santana – Bahia, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.913.140/0001-00, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Marco Aurélio dos
Santos Cardoso, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa
________________________, pessoa jurídica de direito privado, residente e domiciliada na
Av./Rua ____________ CEP______, inscrita no CNPJ sob nº _________________, neste ato
representada pelo senhor ______________, portador da cédula de identidade RG sob n.º
____________, e inscrito no CPF nº _________, residente e domiciliado à
_______________________, doravante denominada CONTRATADA, e de conformidade com
os elementos constantes do PREGÃO ELETRONICO nº 010/2022, e, ainda, com fulcro nas
disposições das Leis Federal nº 10.520/02 de 19 de Julho de 2002, o Decreto nº. 10.024 de 20
de setembro de 2019 e, subsidiariamente e no que couberem, as disposições contidas na Lei
Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores tem entre si, como certo e
avençado o presente instrumento, que reger-se-á segundo as cláusulas e condições que
mutuamente, aceitam e outorgam a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto da presente licitação a contratação de
empresa especializada para a fornecimento de Mobiliários e Equipamentos destinados às
Escolas da Rede Municipal de Ensino do município de Santana – Convênio nº148-2022 –
Governo da Bahia/Secretaria de Educação, conforme descrito no Termo de Referência deste
Edital que serão fornecidos conforme necessidade da administração.
PARÁGRAFO 1º – A contratação deveu-se ao fato de ter sido o objeto da licitação
PE010/2022, homologado e adjudicado no dia __/__/____, em favor da contratada, com regime
de execução por preço unitário, subordinando-se nos termos da lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e
suas posteriores alterações.
PARÁGRAFO 2º – A Licitação na Modalidade de PE010/2022, e todos os documentos que
compõe o respectivo processo ficam fazendo parte integrante do presente contratos como se
aqui estivesse transcrito.
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor global do produto é de R$_______,___(___________),
conforme proposta vencedora apresentada pela contratada, composta pelos preços dos ITENS
conforme descrito baixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO

QUANT.

V.UNT.(R$)

V. TOTAL
(R$)

01
02
VALOR TOTAL DOS ITENS R$
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Valor definido nesta cláusula inclui os custos e benefícios
decorrentes de trabalhos executados, além de taxas, frete – CIF, bonificações, encargos
previdenciários, fiscais, comercias, inclusive despesas com medição, locação ou quaisquer
despesas necessárias à realização do objeto do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço unitário de cada item são os constantes da proposta
financeira da Contratada fica fazenda parte deste como aqui estivesse transcrito.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO – O prazo para entrega dos produtos, hora contratada,
é de até 06 (seis) meses a contar da assinatura deste termo ou, quando do total fornecimento
total das peças do objeto ora contratado.
PARÁGRAFO ÚNICO – A Prefeitura Municipal poderá emitir quantas ordens de fornecimento
entender conveniente para a administração, até o cumprimento total do objeto desta licitação.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas com a contratação
decorrentes deste contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias:
Unidade: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO: 12.361.003.1.002 - Construção e Equipamento da Educação Básica
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fontes: 1 e 22
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO – Os produtos que constitui objeto
deste contrato deverão ser fornecidos em conformidade com a metodologia proposta, podendo
ser readequada conforme os planos da Prefeitura.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O regime de execução do presente contrato é de Empreitada por
Preço Unitário.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O local de fornecimento dos produto será na sede da cidade de
Santana. Os custos de deslocamento de profissionais envolvidos, e de locação de locais para
estocar material caso necessário, serão arcados pela empresa contratada.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:
a) Os produtos deverão ser entregues, de acordo com a solicitação da Secretaria
Municipal de Educação, a qual formulará o pedido através de requisição, tendo a
licitante o prazo de até 30(trinta) dias para entregar o produto solicitado;
b) Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizado na Praça
da Bandeira, n.º339 - Centro, de segunda a sexta feira, das 8:00 às 13:00 horas,
não se responsabilizando por entregas fora destes horários e dias.
PARÁGRAFO QUARTO - As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro
relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.
PARÁGRAFO QUINTO- Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade
com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 05(cinco)
dias, sem prejuízo das sanções previstas.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO – O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia
após a confirmação do aceite dos produtos pela Secretaria Municipal de Educação e do
documento fiscal correspondente.
§1º - O Prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erro ou
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qualquer irregularidade apresentada nas Faturas, somente voltando a fluir após as devidas
correções.
§2º - A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência
de qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato, inclusive o disposto no Edital
de Pregão Eletrônico n.º010/2022.
§3ª – As faturas deverão ser apresentadas até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao período de
entrega e os pagamentos serão efetuados no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data
de apresentação.
§4º- A Prefeitura Municipal de Santana - BA poderá deduzir de qualquer pagamento, de pleno
direito, os valores correspondentes a qualquer ônus decorrentes da execução do contrato.
§5º - Nenhum pagamento isentará a contratada de responsabilidade s contratuais.
§6º - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme
estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.
§7º - Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem
Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento
de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas neste Edital.
§8º - As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada as cláusulas
contratuais e depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou
omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções.
§9º - A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários,
tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato,
principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão do Município de Santana-Bahia
da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da licitante
vencedora, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável
pelas referidas ações.
§10º - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do contrato e da(s)
Nota(s) de Empenho emitida(s) pelo MUNICÍPIO que cubra(m) a execução dos
produtos/fornecimentos.
§11º - A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações.
§12º - Juntamente com a nota fiscal deverão ser apresentadas as seguintes certidões: FGTS,
Trabalhista, Falência e Concordata, Fazenda Federal, Estadual, e Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS – Os preços permaneceram fixo pelo
período de 06 meses.
CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO – Em caso de inadimplemento de
suas obrigações contratuais ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no
Capítulo III - Seção V da Inexecução e da Rescisão dos Contratos da Lei 8666/93, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal.
§ ÚNICO – Além do disposto no caput deste artigo, a inexecução total ou parcial do ajuste,
caracterizará o descumprimento das obrigações assumidas, ficando a “Contratada” sujeita, a
critério da Prefeitura Municipal, à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO - A fiscalização dos equipamentos caberá
diretamente a Secretaria Municipal de Compras, através do técnico responsável que terá até
30(trinta) dias para emitir relatório sobre as especificações técnicas dos equipamentos
conforme descrita no Edital da PE010/2022.
§1º- A aceitação na entrega dos equipamentos estará condicionada à devida fiscalização do
encarregado do Almoxarifado Central. Não serão aceitos equipamentos cujas condições de
armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.
§2º - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando
equipamentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da
ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso. Obrigando-se desde já a licitante
vencedora a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos equipamentos e a todos os
elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
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§3º - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar quaisquer equipamentos que não esteja
sendo executada dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Secretaria de
Planejamento Administração e Finanças.
§4º - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do
seu valor.
§5º - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer a Secretaria Municipal de
Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis
da respectiva comunicação.
§6º - A empresa licitante vencedora ficará obrigada a fornecer, as suas expensas, os produtos
que vierem a ser recusado.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO – Os produtos objeto deste contrato serão
recebidos de acordo com o disposto nos Arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93 com a redação
determinada pela Lei no 8.883/94.
§ÚNICO - Será o Objeto desta licitação considerado recebido como definitivo, após vistoria
pela Comissão de fiscalização descrita no caput da Cláusula Nona, que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, observados o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO – A rescisão do presente contrato será
efetuada conforme disposto no Capítulo III - Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos
Contratos, Arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA/INCIDÊNCIAS FISCAIS - Além dos encargos assumidos em outras cláusulas
deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento,
obriga-se a:
§1º. Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta
exclusiva.
§2º. Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato.
1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.
2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos
preços do objeto contratual.
§3º. Providenciar as licenças porventura necessárias à entrega dos produtos ora contratados,
ficando ao seu cargo as respectivas despesas.
§4º. Constituem obrigações da CONTRATADA, ainda, as demais atribuições e
responsabilidade s estabelecidas no Edital, na condição de vencedora do certame.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica estabelecido que a CONTRATADA não possa
transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – Este contrato deverá ser
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas
nos Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE - A CONTRATADA será responsável,
na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos nos
equipamentos contratados.
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§1º. Correrão por conta da CONTRATADA às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pelo MUNICÍPIO, para reparação desses danos ou prejuízos.
§2º. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da
proposta ou de má administração da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL - A CONTRATADA será
responsável por qualquer dano, material ou pessoal, causado a terceiros ou à Prefeitura
Municipal, durante a execução dos produtos contratados ou em decorrência deles.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS TERMOS ADITIVOS - Deverão ser registradas, por
meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente
contrato, especial mente os referentes a equipamentos ou fornecimentos extras, exceto
aqueles casos que podem ser por apostilamento.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e pelas
disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como pelo edital do
Pregão Presencial n.º010/2022, fica fazendo parte deste como aqui estivesse transcrito.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A contratada reconhece os direitos da Administração em caso
de rescisão administrativa prevista no Art.77 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – É obrigação da CONTRATADA 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO - Fica eleito o foro da cidade da Santana Bahia, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
Cidade - UF, ........de ............de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BAHIA
Contratante
Contratada
Testemunhas:

1–
Nome e n.º C.P.F.
2–

Nome e n.º C.P.F.
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