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Atas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO
N.° 009TP/2022.
As nove horas do dia Dezessete de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede da
Prefeitura Municipal de Santana - BA, situada na Praça da Bandeira, n° 339, Centro, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitação composta pelos seguintes membros: Maísa Cristiane
Neves de Almeida, como Presidente; Alecio Nunes dos Santos e Thais Silva dos Anjos, como
membros da citada Comissão, a Empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 04.967.561/0001-15, representada pelo senhor Antocilvo Ribeiro Teixeira,
RG:810174723 SSPBA e CPF:907.575.725 - 53, com o objetivo de proceder a abertura das
propostas de licitação na modalidade de Tomada de Preços sob o número 009TP/2022, tendo
como objeto Contratação de empresa para Obra de -PaVimentação em Paralelepípedo e
Drenagem Superficial de Ruas do Loteamento de Casas Populares no Município de Santana —
Bahia, em convênio n°608/2022 com o Governo do Estado da Bahia, conforme projeto, memorial
descritivo e planilha orçamentária anexos ao Edital. A Tomada de Preços n.°009TP/2022 foi
divulgado no DOU, DOM e no jornal CORREIO e na internet no sitio
littosItsaitoortubrfbalsarrturralsitatdiaiiuufiCrai, cunipi indo -O que dateimina a Lei -n.°8.666193.
Dando início aos trabalhos a Presidente da Comissão solicitou a credêncial e o documento de
identificação, com poderes de representação na presente licitação, da pessoa acima descrita,
após análise da documentação pelos presentes verificou-se que o representante da empresa
acima descrita está ápta a exercer todos os atos na presente licitação. A Presidente da
-Comissão -franqueou. a -pa'avra aos -presentes, e -não. -havendo -nenhum -pronunciamento, a
Presidente da Comissão declarou credenciado o representante da empresa acima citada. Dando
continuidade aos trabalhos foram recebidos os envelopes: Documentação de Habilitação e
Proposta de Preços da empresa licitante acima qualificada. A seguir após 20 (Vinte) minutos de
tolerancia pro Credenciamento sendo que apenas 01 (uma) empresa compareceu no certame,
41r-rd eu-se _a _abertura _do exwelope contendo. as. _Ctocurnentaçães _de .k.fabilitaçáO .que foi.
avaliado e vistados todas as suas folhas pelos membros da Comissão e pelo Licitante
Credênciado presente a sessão, verificou que a empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.561/0001-15, está com toda documentação conforme
o Edital; Em seguida a Presidente declarou a empresa acima descrita HABILITADA, por
atenderem plenamente as exigências contidas no instrumento convocatório e da Lei
Complementar n.°123/2006. A Senhora Presidente da Comissão franqueou a palavra ao
presente para qualquer manifestação sobre o resultado da fase de habilitação, e não havendo
nenhum pronuciamento. Em seguida decidiu pela abertura da proposta de preço da empresa
habilitada acima descrita, que após análise detalhada da mesma, o preço global do lote, teve o
seguinte resultado:
- CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA -LTDA 'inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.561/0001-15,
apresentou o valor global do lote:
LOTE I: R$3.162.936,69 (Três milhões, cento e sessenta e dois mil, novecentos e trinta e
seis reais e sessenta e nove centavos); Conhecida as proposta de preço global, que ficam
fazendo parte desta ata, como aqui estivessem transcrita do Licitante habilitado, a senhora
'Presidente da -Comissão-franqueou a paravra -aos presentes para -qualquer manifestação sobre a
proposta de preços, e não havendo nenhum pronunciamento, imediatamente abriu o prazo para
interposição de recursos, quanto ao resultado da mesma, o qual foi renunciado expressamente
pelos licitantes os direitos aos recursos. Tendo-renunciado a interposição de recursos pelos
presentes a Comissão de Licitação por unanimidade de seus membros decidiu pela classificação
da-orrrpfesa:
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- CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.561/0001-15,
do valor global do lote:
LOTE I: R$3.162.936,69 (Três milhões, cento e sessenta e dois mil, novecentos e trinta e
seis reais e sessenta e nove centavos); e declarou a mesma como vencedora do certame
por apresentar o menor preço global. Nada •mais havendo a tratar a Sra. Presidente da
Comissão determinou o encerramento da reunião, da qual, eu, Maisa Cristiane Neves de
Almeida, Relator, lavrei apresente Ata que após ter sido lida e aprovada pela Comissão e pelos
Licitantes presentes, vai pelos mesmos assinada.
Santana-BA, 17 de junho de 2022.

c(tio afthd-,

Maisa CristMr Neves de Almeida
Presidente

Alem Nunes dos Santos
Membra da Comissão

RpittX,
s An jos 010)
inWa
-154
Membro da Comissão

Antocilvo Ribeiro Teixeira
Licitante
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS
N.° 010TP/2822.
As nove horas do dia Vinte de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede da Prefeitura
Municipal de Santana - BA, situada na Praça da Bandeira, n° 339, Centro, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitação composta pelos seguintes membros: Maísa Cristiane
Neves de Almeida, como Presidente; Alecio Nunes dos Santos e Thais Silva dos Anjos, como
inenibios da cilada Comissão, ti Empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEiXEIRALTDA, insulta
no CNPJ sob o n° 04.967.561/0001 - 15, representada pelo senhor Antocilvo Ribeiro Teixeira,
RG:810174723 SSPBA e CPF:907.575.725 — 53 e a empresa DTSL LOCAÇÃO E
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°04.060.194/0001 - 71, sendo que o senhor
Denilson Carlos de Souza Neves, RG:11325951 SSP/BA e CPF:355.253.981 — 68 apenas
prot.:colou cres En‘viclopcs do Habilitação c Proposta, com o objetive. GIC proceder Cl atcrtura dos
propostas de licitação na modalidade de Tomada de Preços sob o número 010TP/2022, tendo
como objeto a Contratação de empresa para Obra de Pavimentação da Avenida Manoel Novais,
sede do Município de Santana — Bahia, em convênio n° 607/2022 com o Governo do Estado
da Bahia, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos ao Edital. A
nTP/2077 fni riividgarin nn flflII nnm e nn jnrnal enpnFin e na
Tnmaria ria Prams n
internet no sitio https://sailo.orabr/ba/santana/site/diariooficial, cumprindo o que determina a Lei
n.°8.666/93. Dando início aos trabalhos a Presidente da Comissão solicitou a credêncial e o
documento de identificação, com poderes de representação na presente licitação, da pessoa
presente acima descrita, após análise da documentação pelos presentes verificou-se que o
representante da empresa acima descrita está ápta a exercer todos os atos na presente
licitação. A Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes, e não havendo nenhum
pronunciamento, a Presidente da Comissão declarou credenciado o representante da empresa
presente acima citada. Dando continuidade aos trabalhos foram recebidos os envelopes:
Documentação de Habilitação e Proposta de Preços das empresas licitantes acima qualificada.
A seguir após 20 (Vinte) minutos de tolerancia pro Credenciamento sendo que apenas 02
(duas) empresas para o certame, sendo que 01 (uma) presente e 01 (uma) protocolou os
envelopes, procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as Documentações de Habilitação,
que foi avaliado e vistados todas as suas folhas pelos membros da Comissão e pelo Licitante
Credênciado presente a sessão, verificou que a empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.561/0001-15 estão com toda documentação conforme
o Editai, Em seguida a Presidente declarou a empresa acima deseilia HABiLiTADA, pur
atenderem plenamente as exigências contidas no instrumento convocatório e da Lei
Complementar n.°123/2006. A empresa DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n°04.060.194/0001 — 71, não atendeu nas CATs apresentada as exigencias dos
itens de maior relevancia sendo eles: 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.3.4 e 4.4.1; sendo declarada assim a
IWOI I IGI

IRIA 011 ri- An/%
ns-ki-# e e-e 1 1-%L.Orl.

A Senhora Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes para qualquer
manifestação sobre o resultado da fase de habilitação, e não havendo nenhum pronuciamento.
Em seguida decidiu pela abertura da proposta de preço apenas da empresa habilitada acima
descrita, que após análise detalhada das mesmas, o preço global do lote, teve o seguinte
rosiOarin.
- CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.561/0001-15,
apresentou o valor global de LOTE I: R$2.864.485,09 (Dois milhões, oitocentos e sessenta e
quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e nove centavos); Conhecida a proposta de
preço global, que ficam fazendo parte desta ata, como aqui estivessem transcrita do Licitante
habilitado, a senhora Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes para qualquer
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manifestação sobre a proposta de preços, e não havendo nenhum pronunciamento,
imediatamente abriu o prazo para interposição de recursos, quanto ao resuitacio da mesma, o
qual foi renunciado expressamente pelo licitante os direitos aos recursos. Tendo renunciado a
interposição de recursos pelos presentes a Comissão de Licitação por unanimidade de seus
membros decidiu pela classificação da empresa por apresentar o menor valor global:
- CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.561/0001-15,
do valor global do lote:
LOTE I: R$2.864.485,09 (Dois milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e
oitenta e cinco reais e nove centavos); e declarou a mesma como vencedora do certame por
apresentar o menor preço global. Nadá mais havendo a tratar a Sra. Presidente da Comissão
determinou o encerramento da reunião, da qual, eu, Maisa Cristiane Neves de Almeida, Relator,
lavrei a presente Ata que após ter sido lida e aprovada pela Comissão e pelos Licitantes
presentes, vai pelos mesmos assinada.
Santana-BA, 20 de junho de 2022.

Maisa Crist ne Neves de Almeida
Presidente

&Ar
WhaA) 5.-61‘01,
ais Silva dos njo
Membro da Comissão

alô /140
Alecio Nunes dos Sant s
Membra da Comissão

AntocilVo Ribeiro Teixeira
Licitante
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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE
PREÇOS N.° 011/2022.
As nove horas do dia vinte e um de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede da
Prefeitura Municipal de Santana - BA, situada na Praça da Bandeira, n° 339, Centro,
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação composta pelos seguintes
membros: Maísa Cristiane Neves de Almeida, como Presidente; Alecio Nunes dos
Santos e Thais Silva dos Anjos, como membros da citada Comissão, a empresa DTSL
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.060.194/0001-71,
representada pelo senhor Denilson Carlos de Souza Neves,
RG:11325951SSPBA,CPF:355.253.981-68, com o objetivo de proceder a abertura das
propostas de licitação na modalidade de Tomada de Preços sob o número 011/2022,
tendo como objeto Contratação de empresa de Obra Pavimentação da Avenida
Arnóbio
de
Oliveira,
sede
do Município de Santana — Bahia, em convênio n° 610/2022 com o Governo do
Estado da Bahia, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária
anexos ao Edital. A Tomada de Preços n.°011/2022 foi divulgado no DOU, DOM,DOE e
no
jornal
CORREIO
e
na
internet
sitio
no
httw,-11•;.;,•..-::-:.-. t.:11-.:-.-::::,-;:-.t.znat..2.r-ddia•r!r.r.firin: cumprindo o que determina a Lei
n.°8.666/93. Dando início aos trabalhos a Presidente da Comissão, com poderes de
representação na presente licitação, da pessoa acima descrita, após análise da
documentação pelo Presidente e membros da comissão presentes verificou-se que o
representante da empresa acima descrita está ápta a exercer todos os atos na
presente licitação. A Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes, e não
havendo nenhum pronunciamento, a Presidente da Comissão declarou credenciado o
representante da empresa acima citada. Dando continuidade aos trabalhos procedeuse a abertura do envelope contendo as Documentações de Habilitação, que foi
avaliado e vistados todas as suas folhas pelos membros da Comissão e pelo Licitante
Credênciado presente a sessão, Em seguida a Presidente declarou a empresa DTSL
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Habilitada por atenderem plenamente as
exigências contidas no Edital e no instrumento convocatório e da Lei Complementar
n.°123/2006. A Senhora Presidente da Comissão franqueou a palavra ao presente para
qualquer manifestação sobre o resultado da fase de habilitação, e não havendo
nenhum pronuciamento.Em seguida decidiu pela abertura da proposta de preço da
empresa habilitada acima descrita Habilitada, que após análise detalhada da mesma,o
preço global do lote, teve o seguinte resultado:
- DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
04.060.194/0001-71, do valor global do lote:
LOTEI: R$: 2.171.353,33 (dois milhões cento e setenta e um mil trezentos e cinquenta
e três reais e trinta e três centavos);Conhecida a proposta de preço global, que ficam
fazendo parte desta ata, como aqui estivessem transcrita do Licitante habilitado, a
senhora Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes para qualquer
manifestação sobre a proposta de preços, e não havendo nenhum pronunciamento,
imediatamente abriu o prazo para interposição de recursos, quanto ao resultado da
mesma, o qual foi renunciado expressamente pelos licitantes os direitos aos recursos.
Tendo renunciado a interposição de recursos pelos presentes a Comissão de Licitação
por unanimidade de seus membros decidiu pela classificação da empresa:
- DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
04.060.194/0001-71, do valor global do lote:
ás/
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CNPP.13.913ittinffil-01YLOTE 1 : R$: $: 2.171.353,33 (dois milhões cento e setenta e um mil trezentos e
cinquenta e três reais e trinta e três centavos);e declarou a mesma como vencedora
do certame por apresentar o menor preço global.Nada mais havendo a tratar a sra.
Presidente da Comissão determinou o encerramento da reunião, da qual, eu, Maisa
Cristiane Neves de Almeida, Relator, lavrei a presente Ata que após ter sido lida e
aprovada pela Comissão e pelos Licitantes presentes, vai pelos mesmos assinada.

Santana-Ba, 21 de junho de 2022.

Maisa ^141041eves de Almeida
Preside e

Alecio Nunes dos Santos
Membra da Comissão

a Silv2Mjd»
Membro da Comissão
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ATÁ DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE
PREVIR N.° 016/2022,_
As quartoze horas do dia vinte de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede da
Prefeitura Municipal de Santana - BA, situada na Praça da Bandeira, n° 339, Centro,
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação composta pelos seguintes
membros: Maísa Cristiane Neves de Almeida, como Presidente; Alecio Nunes dos
Santos e Tilais Siiva cios Anjos, corno fileflIblOS cia citauaCurnissão, a empresa DTSL
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.060.194/0001-71,
representada pelo senhor Denilson Carlos de Souza Neves,
RG:1132595155PBA,CPF:355.253.981-68, com o objetivo de proceder a abertura das
propostas de licitação na modalidade de Tomada de Preços sob o número 016/2022,
1..../11•4•J •-••./111%./ IJIJJLJ •..M../111.1C41.C45/14•-• ••••../ 1/4.•111P11/4/0C4 PG4Ira

\d./.C.../

1/4/111 É Ga Gen../141P•-/•-••-• 1.1%./ 1‘liC.41O •4•1

Centro no Município de Santana-Bahia, em convênio n° 629/2022 com o Governo do
Estado da Bahia, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos
ao Edital. A Tomada de Preços n.°016/2022 foi divulgado no DOU, DOM,DOE e no
jornal CORREIO e na internet no sitio https://sai.io.orq.br/ba/santana/site/diariooficial.
cumprindo o que determina a Lei n.°8.666/93. Dando início aos trabalhos a Presidente
uct ....ui I issa,,, tom pvuoreS UC represe...aça-o ria preso. Ill/11.0Ç00, LICA f../000VC1 atínia
descrita, após análise da documentação pelo Presidente e membros da comissão
presentes venticou-se que o representante da empresa acima descrita esta apta a
exercer todos os atos na presente licitação. A Presidente da Comissão franqueou a
palavra aos presentes, e não havendo nenhum pronunciamento, a Presidente da
Comissão declarou credenciado os representantes das empresas acima citada. Dando
continuidade aos trabalhos procedeu-se a abertura do envelope contendo as
Dúcuirierilai;ii'es de Habilitação, que fOi avaliado e vistadús todas as SuaS ibihaS pelos
membros da Comissão e pelo Licitante Credênciado presente a sessão, Em seguida a
Presidente declarou a empresa DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP,
Habilitada por atenderem plenamente as exigências contidas no Edital e no instrumento
convocatório e da Lei Complementar n.°123/2006. A Senhora Presidente da Comissão
franqueou a pairwra ao presente par- q1:3!quer rnc."Inifestação r...obre rooLiitado dz.; fa.se
de habilitação, e não havendo nenhum pronuciamento.Em seguida decidiu pela
abertura da proposta de preço da empresa habilitada acima descrita Habilitada, que
após análise detalhada da mesma,o preço global do lote, teve o seguinte resultado:
- DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
04_060.194/0001-71, rin valnr nlnhl rio InteLOTE 1 : R$: 617.821,48 (seiscentos e dezesete mil oitocentos e vinte e um reais e
quarenta e oito centavos);Conhecida a proposta de preço global, que ficam fazendo
parte desta ata, como aqui estivessem transcrita do Licitante habilitado, a senhora
Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes para qualquer
manifestação sobre a proposta de preços, e não havendo nenhum pronunciamento,
imediatamente abriu o prazo para interposição de recursos, quanto ao resultado da
mesma, o qual foi renunciado expressamente pelos licitantes os direitos aos recursos.
Tendo renunciado a interposição de recursos pelos presentes a Comissão de Licitação
por unanimidade de seus membros decidiu pela classificação da empresa:
- DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
04.060.194/0001-71, do valor global do lote:
LOTE I : R$: 617.821,48 (seiscentos e dezesete mil oitocentos e vinte e um reais e
quarenta e oito centavos);e declarou a mesma como vencedora do certame por
71/4
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apresentar o menor preço global.Nada mais havendo a tratar a sra. Presidente da
tõiiiiãããõ aeterminou õ ãhôãítãifiélitõ eia rétihiãõ, ãã qual, eu, Mãiãã -Criãtiãhè NãVèã
de Almeida, Relator, lavrei a presente Ata que após ter sido lida e aprovada pela
Comissão e pelos Licitantes presentes, vai pelos mesmos assinada.

Santana-Ba, 20 de junho de 2022.

6Alecio
06,0 d/a/0.6)4:
Nunes dos S tos

Maisa Cris ne Neves de Almeida
Presidente

Membra da Comissão

Ri
... a
Tflia)a MÁtlifciák
Membro da Comissão

01/4 A74
eniÍsOn Carlós
Licita

Neves
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PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022
NÚMERO SISTEMA BANCO DO BRASIL - 945207
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 093/2022
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 Equipamentos destinados ao Mercado
Municipal de Santana – Convênio nº 903241/2020 – Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, 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, nº 339, Centro – Santana/BA - CEP 47.000-000,
no horário local das 08h00min (oito) às 13h00min (treze) horas do dia 15 de junho de 2022,
até as 08:00 h do dia 27 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 13:30hs do dia de 28 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 14:30 horas do dia 28 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 Equipamentos destinados ao Mercado Municipal de Santana – Convênio
nº 903241/2020 – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, conforme
descrito no Termo de Referência deste Edital que serão fornecidos conforme necessidade da
administração.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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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: 2080SEC.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E URB
PROJETO: 2080.20.605.6.1.1022 Construcao e Reequipamento da Secretaria de
Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Urbanismo
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fontes: 00 e 24

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.
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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
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 09:00h do dia 28 de junho de 2022 e em conformidade com o subitem 7.1
deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2022, 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

Prefeitura Municipal de Santana-Bahia – Pregão Eletrônico n.º 011/2022
Página 6 de 38

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJQ2QJY2OTLEMKJGNZFDNE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
16 - Ano V - Nº 1012

Santana

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

configura a identificação da licitante durante a sessão pública, o que é legalmente
vedado.

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
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Apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução de oferta
mais vantajosa.

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
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constante, neste edital, no prazo de até 2 (duas) horas, a contar da solicitação da pregoeira,
prorrogáveis, a critério da Administração Pública.

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.
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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
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 Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da
União
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral
da
União
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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10.2.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas “a”, “b”, “c” e “d” 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.

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;
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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);
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:
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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
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;
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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.

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
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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.

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.
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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.

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
Prefeitura Municipal de Santana-Bahia – Pregão Eletrônico n.º 011/2022
Página 16 de 38

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJQ2QJY2OTLEMKJGNZFDNE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
26 - Ano V - Nº 1012

Santana

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

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.

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.
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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 011/2022), 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.

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;
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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.
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.
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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, 09 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 especializada para a fornecimento de Equipamentos
destinados ao Mercado Municipal de Santana – Convênio nº 903241/2020 – Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.

2. PLANILHAS DESCRITIVAS DOS PRODUTOS
2.1 – Considerando as características e a natureza do objeto a ser licitado e, tendo em vista a
quantidade reduzida de servidores capacitados para gerenciamento de contratos, assim,
primando esta administração pelo princípio da eficiência na gestão e fiscalização dos
fornecimentos pretendidos, a economia de escala pretendida pela contratação, resolve optar
pelo critério de adjudicação por PREÇO GLOBAL POR ITEM.

Item

01

02

03

Descritivo

Unidade

FRUTEIRA DE PAREDE características
mínimas: 1,20 Mts com capacidade de
9 caixas Pintura epóxi, Espelhos,
Iluminação
fluorescente,
Testeira
adesivada.
Detalhes
do
Produto
Fabricante: Capacidade: 9 Caixas.
(Obs) Acompanha as caixas na cor
branca ou verde. Dimensão: Voltagem:
127V

UND

30

3.479,67

104.390,10

KIT BALANÇA ETIQUETADORA E
IMPRESSORA; conexão web com
capacidade de comunicação com
software de gestão: capacidade mínima
de pesagem: até 32kg.

UND

39

2.875,83

112.157,37

FREEZER EXPOSITOR VERTICAL;
com capacidade mínima de 324L, porta
de vidro, cor: Branco; dimensões
aproximadas: 190,3cm x 52,5cm x
61,5cm
(Altura
x
largura
x
comprimento). Voltagem: 110v

UND

03

5.119,00

15.357,00

Quant.

Média de
Preço Unt. R$

Total R$
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04

FREEZER EXPOSITOR TIPO ILHA;
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS.
Tampas superiores em vidro curvo 4mm
temperado de baixa emissividade, com
puxador, Gabinete interno e externo em
galvanizado pintado em branco Gabinete
externo
com
adesivo
personalizado - Pés com regulagem de
altura - Grades divisórias tipo aramado Condensador
helicoidal
(dispensa
limpeza frequente) Opção de cores:
Cinza Claro Termostato mecânico Refrigeração: Estática Temperatura
Resfriados: 0°C a 7°C - Temperatura
Congelamento: - 18°C Volume (Litros):
550 Consumo (Kwh): 0,41 Frequência
(Hz): 60 Tensão: 127V - Peso Liquido:
132 kg Peso Bruto:155 kg Medida
interna:
51cm
A
x
183cm L x 64cm P - Medida Externa:
100 A x 200cm L x 82cm P.

UND

03

8.330,00

24.990,00

05

FREEZER
EXPOSITOR
HORIZONTAL; 2 portas FichaTécnica:
Voltagem 110v Garantia Legal 90 dias;
Capacidade
Bruta
284
Litros
Capacidade Liquida 231Litros Cor
Branco Faixa de Temperatura (°C) '18°C(mínimo) Gás Refrigerante R290
Medida (LxAxP/cm)111,5 x 84 x 68,1cm
Orientação Horizontal PesoLiquido (Kg)
71kg Potência (W) 180W Quantidade
de
Portas/Tampas
2
Tipo
de
Condensação
Forçada
Tipode
Evaporador Cold Wall Tipo de Porta
VidroVoltagem 110V

UND

07

4.477,50

31.342,50

BALCÃO CAIXA EM L MDP – Cor:
branco Materiais: MDF Profundidade x
Altura x Largura: 30 cm x 95 cm x 1 m

UND

18

1.129,97

20.339,46

06

2.1. Para fins de estimativa, os valores dos itens foram apurados com base na média
dos preços praticados nos estabelecimentos comerciais do ramo de atividade
compatível com o objeto, perfazendo o valor global dos itens na ordem de R$
308.576,43 (trezentos e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e
três centavos).
3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
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3.1. A necessidade visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Rural, Meio Ambiente e Urbanização com a aquisição de novos equipamentos, para uso no
Mercado Municipal, visando atender o Plano de Trabalho do Convênio firmado com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do convênio nº 903241/2020.

4. PRAZO E FORMA DE ENTREGA
4.1. Objetivando celeridade no atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Urbanização, a(s) empresa(s) contratada deverá
disponibilizar a entrega dos equipamentos no prazo máximo de 30(trinta) dias a contar da data
do recebimento da ordem de compra. 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.
Os Equipamentos serão recebidos em perfeitas condições, atendidas as especificações
contidas neste Edital, e mediante a ordem de fornecimentos dos equipamentos, emitida pela
Prefeitura Municipal de Santana.
As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do
equipamento 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.
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Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
com o MENOR PREÇO GLOBAL 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.
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
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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, 09 de junho de 2022.
Maisa Cristiane Neves de Almeida
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Santana-Bahia – Pregão Eletrônico n.º 011/2022
Página 25 de 38

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJQ2QJY2OTLEMKJGNZFDNE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
35 - Ano V - Nº 1012

Santana

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

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 011/2022
PROCESSO Nº 093/2022
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 011/2022, 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 011/2022, PROCESSO Nº 093/2022, 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 011/2022, PROCESSO Nº 093/2022, 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 0112022, PROCESSO Nº 093/2022,
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 011/2022, 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

Prefeitura Municipal de Santana-Bahia – Pregão Eletrônico n.º 011/2022
Página 30 de 38

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJQ2QJY2OTLEMKJGNZFDNE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
40 - Ano V - Nº 1012

Santana

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

ANEXO VII
PROPOSTA PREÇO –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022.
PROCESSO Nº 093/2022.
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 o
fornecimento de Equipamentos destinados ao Mercado Municipal de Santana – Convênio
nº 903241/2020 – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, conforme
descrito no Termo de Referência deste Edital que serão fornecidos conforme necessidade da
administração
Tendo examinado o Pregão Eletrônico n.º011/2022 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.
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DECLARAÇÕES
1 . Declaramos que, por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e
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

Prefeitura Municipal de Santana-Bahia – Pregão Eletrônico n.º 011/2022
Página 32 de 38

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJQ2QJY2OTLEMKJGNZFDNE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
42 - Ano V - Nº 1012

Santana

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

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° 011/2022.
(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
equipamentos destinados ao Mercado 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 011/2022, 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 contratação de empresa especializada para o fornecimento de
Equipamentos destinados ao Mercado Municipal de Santana – Convênio nº 903241/2020
– Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, 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
PE011/2022, 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 PE011/2022, 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

QUANT.

V.UNT.(R$)

V. TOTAL (R$)

01
...
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VALOR TOTAL DOS ITENS R$

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: 2080SEC.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E URB
PROJETO: 2080.20.605.6.1.1022 Construcao e Reequipamento da Secretaria de
Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Urbanismo
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fontes: 00 e 24
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 Global.
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 equipamentos deverão ser entregues, de acordo com a solicitação da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Urbanização, 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 equipamentos 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.
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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 30 (trinta) dias
após a confirmação do aceite dos equipamentos, pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Urbanização e do documento fiscal correspondente.
§1º - O Prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erro ou
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.º011/2022.
§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
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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 PE011/2022.
§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.
§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 equipamentos 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.
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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.
§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.º011/2022, 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–
2–

Nome e n.º C.P.F.
Nome e n.º C.P.F.
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