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

PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º082/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, 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
PRESENCIAL; para a contratação de pessoa física ou jurídica para os serviços de
locação de veículos e máquinas para apoio da administração municipal, conforme
descrito no Termo de Referência deste Edital, que será utilizado conforme
necessidade da administração municipal; regida pelas Leis Federais n.º 10.520/02,
Lei n.º8.666/93 e Lei Complementar 123/2006, com suas respectivas modificações,
mediante as cláusulas e condições deste Edital e seus anexos.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA – Os envelopes contendo a proposta de preço e a
documentação relativa à habilitação e a declaração de pleno conhecimento e atendimento
às exigências de habilitação serão entregues no dia 18 de agosto de 2021, até as 09:00 hs
(nove horas), sendo abertos na mesma data e horário.

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
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ALERTA AOS LICITANTES!!

Senhores Licitantes, considerando a nova onda de agravamento de casos provocados pela
COVID-19, o município de Santana, através do Decreto nº072/2021 reforçou a medidas de
segurança no intuito de minimizar os riscos de contaminação. Diante das medidas de
prevenção torna-se obrigatório aos licitantes as seguintes medidas durante as licitações
presenciais:

x
x

x
x

Todos os representantes, obrigatoriamente, devem estar com máscara facial que
cobrindo toda região de nariz e boca, de preferência máscaras descartáveis de
primeira utilização no dia;
Será aferida a temperatura de todos os representantes antes de adentrarem a sala
pela equipe do município, estando o representante com temperatura alterada, será
solicitado que aguarde 10min (dez) minutos para nova aferição, persistindo a
temperatura o representante não poderá se fazer presente, podendo apenas fazer a
entrega de seus documentos, e, em caso de pregão a empresa licitante perderá a
oportunidade de lances verbais;
Todos os licitantes, preferencialmente deve estar de luvas descartáveis;
O Licitante está obrigado a levar sua caneta na cor azul para uso individual;
As medidas visam mitigar o avanço e propagação da COVID-19 no município de
Santana-BA, todavia serão respeitados os princípios basilares e norteadores,
especificamente no que tange ao princípio da ampla concorrência, publicidade,
julgamento objetivo, direito de petição sobre todos os atos praticados no processo.

As normas e diretrizes elencadas mantém todas as condições de participação,
isonomia e igualdade.
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1 - OBJETO
Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa Especializada para
prestação de Serviços na Implatação do Prontuário Eletrônico do Cidadão –
PEC/ESUS com treinamento e suporte técnico para todos os setores da Secretaria
Municipal de Saúde de Santana-BA, conforme descrito no Termo de Referência
deste Edital, que será utilizado conforme necessidade da administração municipal.
2 - PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 - Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus
Anexos, arcando os licitantes com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação das propostas.
2.2 – Os licitantes que retirarem o Edital deste certame pelo sitio da Prefeitura
Municipal
de
Santana
(www.santana.ba.gov.br)
ou
https://sai.io.org.br/ba/santana/site/diariooficial
deverá
enviar
para
o
emaillicitacao@santana.ba.gov.br declaração informando que retirou o edital do
PP024/2021, contendo as seguintes informações: razão social, CNPJ, endereço,
telefone pessoa responsável e email. A obrigatoriedade desta informação é para que
o Município no caso de haver qualquer alteração no processo licitatório possa
comunicar aos interessados.
2.2.1 – Quando o licitante não enviar a declaração descrita neste item e ocorrer
qualquer alteração o edital do certame a responsabilidade é da empresa que não
encaminhou a Declaração de Retirada do Edital pelo site. (ANEXO XIII)
2.3 - Não poderão participar as empresas:
a) Que estejam em recuperação judicial ou falência;
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, direta ou indiretamente, ou ainda, qualquer que seja sua forma
de constituição;
d) Estrangeiras que não funcionem no País.
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e) Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.
f) Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que possuam no
seu quadro societário sócio que exerça no Poder Executivo Municipal de
Santana/BA mandato eletivo ou exerça cargo de Secretário Municipal ou Dirigente
de entidades da Administração Indireta (fundações públicas, autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e afins) ou parente dos que os a exerçam
até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade.
g) Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que possuam no
seu quadro societário sócio que seja agente público municipal, ou que seja cônjuge
ou companheiro deste agente público. Entendendo-se como agente público
municipal para fins desta proibição quem exerce função pública no Poder Executivo
Municipal de Santana na qualidade de servidor titular de cargo efetivo, de servidor
titular de cargo em comissão ou função de confiança e de servidor que se encontra
sob vínculo empregatício.
h) As pessoas físicas que exerçam as funções elencadas no item “g” ou os parentes
dos que as exerçam até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade não
poderão participar da presente licitação.
i) As pessoas físicas que exerçam a função pública de agente público municipal
conforme definido no item “h” ou o cônjuge ou companheiro dos que a exerçam não
poderão participar da presente licitação.
2.3.1 – Será aceito as eventuais propostas encaminhadas pelo Correio ou por
terceiro não credenciado, sem poderes para formular propostas e praticar atos
durante a sessão, porém o autor da proposta não terá chance para dar lance ou
praticar qualquer ato em seu favor durante a sessão.
2.3.1.1 – A ausência do licitante na sessão pública compreende apenas e tão
somente que ele estará, unicamente, abrindo mão do direito de formular lances
verbais, de recorrer ao fim da sessão e de desempatar no caso de ME/EPP.
2.3.1.2 – A empresa/licitante que não estiver presente na sessão deverá encaminhar
junto aos documentos de credenciamento o ANEXO XII - Declaração de
cumprimento no disposto nos itens 2.3.1 e 2.3.1.1 deste edital.
2.4 - Antes de ser aberta a sessão, os interessados, pessoalmente ou através de
seus representantes, entregarão a Pregoeira:
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a) as suas credenciais, que deverão ser apresentadas em papel timbrado da
empresa licitante, contendo o seu nome, os números do seu CPF e da Carteira de
Identidade (ANEXO IV);
b) a autorização para praticar os atos necessários e inerentes à representação
durante o processo licitatório, inclusive a formulação de propostas, lances e
negociação, e vir assinadas e carimbadas pelo credenciante, devendo ser exibida,
ainda, a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente do credenciado
(ANEXO IV);
c) declaração de que os produtos que estão sendo ofertadas têm as especificações
técnicas descritas no Termo de Referência deste Edital, similar ou de melhor
qualidade (ANEXO VIII).
d) No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins
de gozo dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/06, deverá ser
apresentada a Certidão da Junta Comercial, no caso de empresa ali registrada
(Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007), e para os
demais casos Certidão específica do Registro Civil das Pessoa Jurídicas competente
ou a Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (ANEXO IX).
2.5 – Quando o licitante se fizer representar por sócio, dirigente ou assemelhado da
empresa proponente, este deverá apresentar, além da sua cédula de identidade,
cópia autenticada do seu Contrato Social ou Estatuto, que será anexado ao
processo de licitação, comprovando expressamente seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
2.6 – Quando o licitante se fizer representar por pessoa jurídica, deverá encaminhar
dois instrumentos de procuração, um, outorgando poderes à empresa que venha a
representá-lo durante o processo de licitação, e outro, desta empresa à pessoa física
que a representará durante o processo de licitação, os quais serão anexados ao
processo.
2.7 – O representante legal do licitante só poderá participar das sessões da licitação
se apresentar as credenciais até o início da sessão. Caso não o faça
tempestivamente, somente poderá acompanhá-la, na condição de cidadão, sem
interferir, perturbar ou impedir a sua realização.
2.8 – Para os interessados o edital não terá nenhum custo, porém deverá ser
retirado na Divisão de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal
de Santana, na Praça da Bandeira, n.º339, Centro, Santana – Bahia, ser enviada por
Prefeitura Municipal de Santana-Bahia – Pregão Presencial n.º024/2021
Página 5 de 47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HD3WYHDLJE55DOUMS3ERKW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santana

Quinta-feira
12 de Agosto de 2021
7 - Ano IV - Nº 581

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00
e-mail para os interessados ou pelo sitio da Prefeitura Municipal de Santana
(www.santana.ba.gov.br) ou https://sai.io.org.br/ba/santana/site/diariooficial .
2.9 - A falta do Credenciamento no início da sessão de abertura do pregão ou a
ausência do credenciado em qualquer ato seguinte importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

2.10 - Afim de assegurar a inviabilidade/extravio dos documentos já analisados e
rubricados, fica estabelecido que:
2.10.1 – O acesso aos documentos de Credenciamento por parte dos licitantes, após a
Primeira fase do certame (credenciamento), depois de rubricados por todos os
participantes (licitantes), estará automaticamente vetado, salvo autorização expressa
do Pregoeiro e Equipe de Apoio.
2.10.2 – O acesso aos documentos de Proposta de Preço por parte dos licitantes,
após a Segunda fase do certame (proposta de preço e negociação de preço), depois
de rubricados por todos os participantes (licitantes), estará automaticamente vetado,
salvo autorização expressa do Pregoeiro e Equipe de Apoio.
2.10.3 – O acesso aos documentos de Habilitação por parte dos licitantes, após a
Terceira fase do certame (Habilitação), depois de rubricados por todos os
participantes (licitantes), estará automaticamente vetado, salvo autorização expressa
do Pregoeiro e Equipe de Apoio.
3 – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

3.1 – DOCUMENTAÇÃO
3.1.1 - A declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas neste instrumento convocatório deverá ser fornecida fora dos
envelopes abaixo indicados, na data e hora fixadas no preâmbulo deste Edital
(ANEXO VII).
3.1.2 - A proposta de preço e a documentação de habilitação deverão ser entregues
na data e horário fixados no preâmbulo deste Edital, contendo o título do seu
conteúdo, o número do Edital e o nome da empresa licitante, em 02(dois) envelopes
distintos, devidamente fechados:
- ENVELOPE 01 - Proposta de Preço;
- ENVELOPE 02 - Documentação de Habilitação;
3.1.3 - Os documentos deverão estar reunidos nos respectivos envelopes. As
propostas devem ser apresentadas datilografadas ou digitadas, suas folhas
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rubricadas, e a última, datada e assinada pelo licitante. A linguagem deve ser clara e
o texto não deve conter emendas, rasuras ou entrelinhas.
3.1.4 - Os documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia
autenticada por cartório competente ou pela Pregoeira, que devolverá os originais o
licitante, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.
3.1.5 - Os documentos redigidos em língua estrangeira
acompanhados de tradução por tradutor juramentado.

deverão

estar

3.1.6 - Para as certidões que não trouxerem expresso o prazo de validade,
considerar-se-á o mesmo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
expedição.
3.1.7 - A colocação de documento(s) de um ENVELOPE em outro, bem como a
deficiência na apresentação dos documentos solicitados, acarretará a inabilitação ou
desclassificação.
3.1.8 - Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, propostas emitidas via telex ou
fax, propostas abertas ou que sejam entregues fora do prazo.
3.1.9 – A Pregoeira poderá conceder aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis
para a juntada posterior de documentos cujo conteúdo retrate situação fática ou
jurídica já existente na data da apresentação da proposta.
3.2 - PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE 01 que deverá conter, obrigatoriamente:
3.2.1 - Razão social da empresa, endereço completo, número do CNPJ e da
Inscrição Estadual;
3.2.2 – Descrição detalhada do objeto proposto, mencionando cada uma das
características mínimas exigidas, de acordo com o item ofertado.
3.2.2.1 – Poderá o licitante ofertar itens com características similares ou de melhor
qualidade na sua proposta.
3.2.3 – Preços unitários e totais.
3.2.3.1 - Os preços:
a) devem ser expressos em REAL (R$), não se admitindo mais de uma cotação;
b) serão definitivos, CIF, na sede do Município, completos e suficientes para o
cumprimento integral do objeto da presente licitação, incluídas as despesas com
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encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos, mão-de-obra, transporte e
quaisquer outras relacionadas direta ou indiretamente com o objeto;
c) terão prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
entrega das propostas.
3.2.4 – PREÇOS BÁSICOS:
O valor básico desta licitação é de R$:21.700,00 (vinte e um mil setecentos

reais)mensal.
3.2.5 – As propostas de preços serão consideradas adequadas aos termos deste
Edital, sendo desclassificada(s) a(s) proposta(s) do(s) Lote(s) que:
a) Apresentar na planilha preços unitários do (s) Lote(s), simbólicos, irrisórios ou
de valor zero que estiverem abaixo , incompatíveis com os custos dos
insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os
de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução
do objeto da licitação a ser realizado/entregue pela licitante vencedora.
Exceto, quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a
parcela ou totalidade da remuneração.
b) Apresentar quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;
c) Deixar de orçar qualquer item do Lote, suprimir item ou reduzir
quantidades do item.
3.3 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02 que deverá conter,
obrigatoriamente:
3.3.1 – Cédula de identidade e CPF dos sócios;
3.3.2– Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; e suas
alterações.
3.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, incluindo a Dívida Ativa
da União e INSS;
3.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante;
3.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
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3.3.6 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
3.3.7 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal;
3.3.8 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social/Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal.
3.3.9 - Prova de regularidade Trabalhista – Certidão Negativa de Débito Trabalhistas
- CND Trabalhista.
3.3.10 - Alvará de funcionamento municipal.
3. 4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
3.4.1 - 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 de
entrega dos envelopes.
3.4.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite- se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade. A comprovação exigida no item anterior deverá
ser feita da seguinte forma:
3.4.3 No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal
ou, se houver, do Município da sede da empresa;
3.4.4 No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das
páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial,
Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na
Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório
competente.
3.4.4 A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maiores que 1
(um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu
balançopatrimonialouapuradosmedianteconsultainloco,nocaso de empresas inscritas
noCFMC:
Circulante + Realizável a LongoPrazo
LG = Ativo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = AtivoTotal
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = tivoCirculante
Passivo Circulante
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3.4.4 O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá
comprovar que possui Patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratação.
3.4.5 No caso de Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Micro empresas (ME), fica
dispensado a apresentação do balanço patrimonial, sendo exigível apenas
Declaração de Optante Pelo Simples Nacional, conforme o disposto no Artigo 3º do
Decreto nº 6.204/2007 e da Lei Complementar nº123/2006
3.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
.
3.5.1 Indicação de profissional legalmente habilitado, como RESPONSAVEL
TÉCNICO pelos serviços objeto da licitação, e comprovação de seu vinculo
contratual com a licitante até a data de abertura da licitação, devendo ainda ser o
responsável pela direção dos serviços licitados, com declaração expressa de que o
mesmo aceita a indicação para a direção dos serviços e demonstrar que é detentor
de atestado de responsabilidade técnica em execução de serviços com
características iguais ou superiores ao objeto desta licitação fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado.
3.5.2 - Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal. (ANEXO V);
3.5.3 - Declaração da licitante informando a inexistência de fato superveniente
impeditivo à sua habilitação, conforme exige a Lei nº 8.666/93, art. 32, §2º. (ANEXO
VI);
3.3.4 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente
identificado, de cumprimento ao disposto no Anexo X e Anexo XI, sob pena de
inabilitação, sem possibilidade de aproveitamento do ato do licitante se for feita a
declaração em modelos distintos dos apresentados nos anexos referidos.
3.3.5 - A licitante deverá apresentar e seguir todos os anexos deste edital, o não
cumprimento acarretará inabilitação da licitante, salvo a possibilidade de
aproveitamento dos atos do licitante.
4 – PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E RECURSOS
4.1 - A Licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:
4.1.1 – Credenciamento, na forma indicada no item 2 e recebimento, no início da
sessão pública, no dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital:
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a - da Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital, que deverá será apresentada fora dos envelopes 1 e
2;
b - dos ENVELOPES 1 e 2, contendo as propostas de preços e documentação de
habilitação;
4.1.1.1 - A falta ou insuficiência de qualquer documento ou informação determinada
neste edital, autoriza desde logo, o descredenciamento e a inabilitação do licitante.
4.1.1.2 – Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
4.1.2 – Abertura dos ENVELOPES 1, apreciação das propostas de preço, item a
item, classificação da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE e aquelas
que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10%(dez por
cento), relativamente à de menor preço global por lote.
4.1.3 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços
nas condições do item anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;
4.1.4 - Em seguida, item a item, será dado início à etapa de apresentação de lances
verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta,
apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior
preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais
cobertura da oferta de menor valor global;
4.1.4.1 - Somente serão admitidos lances verbais inferiores aos anteriormente
propostos;
4.1.4.2 - A desistência em apresentar lance verbal ou a ausência de representante,
quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão do licitante da etapa de
lances e na manutenção do último preço apresentando pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas;
4.1.4.3 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
4.1.4.4 – Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a
proposta de menor preço vier a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, a pregoeira
deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo
aos critérios dos itens 4.1.2 e 4.1.3.
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4.1.5 - Não havendo mais nenhum licitante disposto a ofertar lance, e sendo o
primeiro colocado um licitante não caracterizada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e as subseqüentes licitantes caracterizados como tal, e sendo o
preço destes iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao daquela conceder-se há
Direito de Preferência da seguinte forma:
I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
II – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
conforme acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese indicada neste item, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta;
IV – A ausência de representante da microempresa ou empresa de pequeno porte
na sessão implica na preclusão do Direito de Preferência.
4.1.6 - Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do
edital e estando o seu preço compatível com o praticado no mercado, esta poderá
ser aceita, devendo a pregoeira negociar, visando obter preço melhor;
4.1.7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a
pregoeira examinará a aceitabilidade das ofertas classificadas quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito;
4.1.8 - Concluída a etapa classificatória das propostas e lances verbais, e sendo
aceitáveis as propostas de menor preço global por lote, a pregoeira dará início à
fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a documentação dos
proponentes das melhores ofertas, confirmando as suas condições de habilitação;
4.1.9 - A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante atende aos
requisitos indicados no item "Documentação de Habilitação".
4.1.9.1 – No caso de microempreendedor individual-MEI,microempresas ou
empresas de pequeno porte, havendo a apresentação de documento de
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regularidade fiscal com defeito, a habilitação destas empresas será suspensa nos
termos da Lei Complementar nº 123/06, dando-se prosseguimento ao certame.
4.1.9.2 – Os direito das empresas: microempreendedor individual-MEI,
microempresas ou empresas de pequeno porte, descrita no item anterior se dará
quando estas apresentarem os documentos de regularidade fiscal com defeito (ex.
data vencida) junto a documentação de habilitação, há não apresentação deste
documento com os demais na Habilitação inabilita o licitante.
4.1.10 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor, com o menor preço global por lote;
4.1.11 – Declarado, preliminarmente, o vencedor, menor preço, e havendo
microempresas ou empresas de pequeno porte cuja habilitação fora realizada com
base no §1º do Art.43 da Lei Complementar n.º123/06, por apresentar documento de
regularidade fiscal com defeito, independente da presença de representante, adotarse-á o seguinte procedimento:
4.1.11.1 - Em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a
comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura
do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006);
4.1.11.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da PREFEITURA, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa;
4.1.11.3 – A não apresentação da certidão no prazo estabelecido, acarretará a
INABILITAÇÃO da empresa e consequente decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93 (“suspensão
temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a
Administração”), sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato (se for o
caso), ou revogar a licitação.
4.1.12 - Se as ofertas não forem aceitas ou se o licitante desatender às exigências
habilitatória, a pregoeira examinará a oferta subseqüente, na ordem de classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim
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sucessivamente até a apuração da proposta que atenda às condições estabelecidas
no edital, sendo os respectivos licitantes declaradas vencedoras;
4.1.13 - Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a pregoeira
poderá suspender o pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a
03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas;
4.1.14 - A pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido preço melhor;
4.1.15 - Declarado o vencedor, MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ao final da
sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de recorrer
da decisão da pregoeira, através do registro da síntese das suas razões em ata,
sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará na decadência do
direito de recurso e, conseqüentemente, a adjudicação do objeto do item da licitação
o licitante vencedor pela pregoeira;
4.1.16 - Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias
úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentarem contra-razões, se quiserem, em igual número de
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente;
4.1.17 - O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade
superior do órgão ou entidade promotora da licitação, será realizado pela pregoeira
no prazo de até 03 (três) dias úteis;
4.1.18 - A autoridade superior do órgão ou entidade promotora da licitação terá o
prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso;
4.1.19 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
4.1.12 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade superior fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e
homologará a licitação, sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato no
prazo estabelecido no edital;
4.1.21 - Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá
manter as condições de habilitação;
4.1.22- Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato ou recusar a autorização de fornecimento e/ou
nota de emprenho, é facultado à Administração, examinar e verificar a aceitabilidade
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das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, procedendo à contratação,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.
5 – CONTRATO E OBRIGAÇÕES
5.1 – As disposições deste Edital e a proposta do licitante vencedor integram o
contrato ou equivalente, guardando conformidade com a legislação aplicável à
espécie.
5.2 - Para a assinatura do contrato, a empresa será representada por sócio que
tenha poderes de administração, apresentando o contrato social da empresa e suas
alterações, ou por procurador com poderes específicos, conforme indicado na sua
proposta de preço.
5.3 – O contrato ou equivalente a ser firmado obedecerá a este Edital, podendo a
critério da Administração ser substituído pela “nota de empenho”.
5.4 – A realização da licitação não obriga o Município de Santana a efetivar o
contrato, objeto desta licitação, podendo a mesma ser revogada ou anulada, bem
como ter o seu objeto reduzido ou aumentado, conforme previsão legal.
5.5 - O licitante vencedor que deixar de comparecer para a assinatura do contrato no
prazo estabelecido neste Edital decairá do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas em Lei.
5.6 - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o contrato no
prazo estabelecido neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação final, ou revogar a licitação. O disposto no item anterior não se aplica
os licitantes que, convocadas nos termos deste item, não comparecerem.
5.7 - Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem
que haja convocação para a contratação, ficam os licitantes desobrigados dos
compromissos assumidos.
5.8 - A Prefeitura não é obrigada a adquirir os produtos descrito neste Edital na sua
totalidade, as quantidades de cada item descrito nos lotes são ESTIMATIVAS,
podendo a administração municipal emitir quantas ordens de serviços entender
conveniente para a administração, até o cumprimento Total ou NÃO do objeto desta
licitação.
6 – SANÇÕES
6.1 – Aos licitantes poderão ser aplicadas as seguintes sanções administrativas:
Prefeitura Municipal de Santana-Bahia – Pregão Presencial n.º024/2021
Página 15 de 47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HD3WYHDLJE55DOUMS3ERKW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santana

Quinta-feira
12 de Agosto de 2021
17 - Ano IV - Nº 581

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00
6.1.1 – Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração quando:
a – recusar-se, injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, em assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administração, exceto quanto aos licitantes convocados;
b – cometer fraude fiscal.
6.1.2 – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
quando:
a – impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitatório, mediante ajuste,
combinação ou qualquer outro expediente, como intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem;
b – devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou
proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo;
c – afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d – desistir de licitar, em razão de vantagem oferecida;
e – apresentar declaração ou qualquer outro documento falso, visando ao
cadastramento, à atualização cadastral ou à participação no procedimento licitatório.
6.2 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar a documentação exigida para ou certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município de Santana - Estado da Bahia pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das sanções previstas no Edital e no contrato e demais disposições legais.
6.3 – Em caso de atraso no fornecimento do objeto ou de infração a qualquer outra
disposição deste Edital, serão aplicadas as sanções previstas em Lei que regula a
matéria e neste Edital.
6.4 – A Prefeitura Municipal cancelará o contrato em caso de atraso no fornecimento
dos produtos objeto desta licitação. E convocará os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação final para assinatura de contrato de fornecimento dos
produtos.
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7- PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, mediante
crédito em conta corrente indicada da contratada ou cheque nominal, após a entrega
dos produtos, desde que em perfeitas condições de uso e de acordo com as
especificações técnicas solicitadas, contra a apresentação das respectivas notas
fiscais/faturas, conferidas e visadas pelo setor competente do Contratante.
7.2 - Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar com a Nota
Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, e a comprovação de sua
situação regular perante a Fazenda Federal, Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, a Prova de regularidade com Justiça do Trabalho – CND
TRABALHISTA, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão
Negativa de Tributos Municipal da sede do Contratado, bem como quitação de
impostos e taxas que porventura incidam sobre a aquisição
7.3 – O licitante contratado deverá obedecer integralmente às disposições quanto à
obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal por meio eletrônico, nos termos do
Regulamento do IICMS Bahia, com as alterações contidas no Decreto Estadual
nº10.666, de 03/08/2006.
7.4 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos
orçamentários da Atividade, constantes do orçamento em vigor: 02.06.00 – Fundo
Municipal de Saúde; 2.031 – Gestão das Ações de Saúde; 3.3.9.0.39.99 – Outros
Serviços Terceiros - Pessoa jurídica; Fonte 02; 02.06.00 – Fundo Municipal de
Saúde; 2.032 – Desenvolvimento das ações Basicas em Saúde; 3.3.9.0.39.99 –
Outros Serviços Terceiros - Pessoa jurídica; Fonte 14; 2.033 – Desenvolvimento das
ações do Programa Saúde Familia - PSF; 3.3.9.0.39.99 – Outros Serviços Terceiros
- Pessoa jurídica; Fonte 14; 2.034 – Manutenção e Ampliação do Programa Agentes
comunitário de Saúde - ACS; 3.3.9.0.39.99 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa
jurídica; Fonte 14.
8 -FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Encarregado do Almoxarifado
Central, será responsável pela fiscalização do fornecimento dos serviços,
observando todos os aspectos estipulados.
8.2. O Encarregado do serviços realizará visita de rotina no local de
armazenamento/produção dos serviços/produtos a serem fornecidos pela
contratada, para supervisão das atividades e verificação de boas práticas conforme
legislação sanitária vigente, podendo solicitar adequações caso necessário,
estipulando prazos para as devidas correções.
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8.3. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização do Encarregado. Não
serão aceitos servios cujas condições não sejam satisfatórias.
8.4 - O realização dos serviços, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas
nos Arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93 com a redação determinada pela Lei no 8.883/94,
e as demais disposições constantes deste Edital.
8.5 – A entrega dos serviços/produtos deverão ser os mesmos descritos no Termo
de Referência, caso for entregue serviços com a descrição diferente do especificado,
o Município poderá tomar as seguintes providências:
a) Caso seja os serviços entregue em uma mesma nota fiscal, poderá o
município aceitar os demais serviços e ficar com a nota fiscal, realizando
somente o pagamento dos itens que foram aceitos pela Secretaria Municipal
Solicitante ficando o contratado obrigado a refazer o serviço, ou seja, o
descrito no Termo de Referência do Pregão;
b) Fica a critério da Secretaria Municipal de Saúde aceitar ou não todas os
produtos que vir descrito na nota fiscal fatura, ficando o contratado obrigado a
repor dentro de 24(vinte e quatro) horas os serviços solicitados pela Prefeitura
Municipal;
8.6 - Se o(a) contratado(a) não entregar os serviços/produtos dentro do prazo
descrito na Letra “b” do Item 8.5, ser-lhe-á aplicado a sanção descrita no Item 6 Sanções.
8.7 - No caso de não haver a entrega dos serviços num período de trinta dias
consecutivos, a CONTRATADA sofrerá as penalidades pelo não cumprimento do
contrato, ou seja, em primeiro lugar advertência e no caso de reincidência, multa e
rescisão do contrato.
9 - DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - Da sessão do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo
de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para
habilitação e dos recursos interpostos.
9.2 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão
pública do pregão, qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
9.3 – Depois de iniciados os trabalhos, não será recebida nenhuma outra
documentação, nem tampouco serão permitidas quaisquer modificações, adendos,
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substituições e acréscimos aos elementos em exame, assim como não será
permitida a retirada de qualquer documentação.
9.4 – É facultado a Pregoeira solicitar diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.
9.4.1 - As respostas aos pedidos de esclarecimento passarão a integrar o respectivo
processo, vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar
originalmente da proposta, e deverão ser prestadas sempre por escrito, em prazo a
ser estipulado.
9.5 - Esta licitação será anulada, a qualquer tempo, se verificada ilegalidade no
processamento ou julgamento, ou revogada, a juízo da Administração Pública, por
motivo de conveniência ou oportunidade mediante decisão fundamentada.
9.6 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e
apresentação de documentação relativa à presente licitação.
9.7 - As dúvidas, porventura, advindas quanto a presente licitação serão dirimidas
pela Pregoeira através do tel: (77) 3484-2148.
9.8 - A apresentação da proposta implicará, automaticamente, na plena aceitação,
por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
9.9 - Os envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas estarão
disponíveis para retirada até 30 (trinta) dias, contados da data da divulgação do
resultado final da licitação. Findo este prazo, os referidos envelopes serão
destruídos pela Pregoeira.
10.10 – É vedada a participação de uma única pessoa como representante de mais
de um licitante.
10.11 – A presente licitação será processada pela Pregoeira com o auxílio da
respectiva equipe de apoio.
10.12 – Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o
da cidade de Santana, Estado da Bahia, excluído qualquer outro.
10.13 - A revisão de preços será efetuada de acordo com a Política Econômica do
Governo Federal para os produtos, respeitando-se o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato a ser firmado, na forma da Lei.
10.14 - Fazem parte deste edital os seguintes documentos:
ANEXO I – Termo de Referência;
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ANEXO II – Modelo de proposta;
ANEXO III – Termo de Contrato;
ANEXO IV - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO V - Modelo da Declaração de não haver menor trabalhando na empresa;
ANEXO VI – Declaração de Idoneidade.
ANEXO VII – Declaração de Pleno Conhecimento
ANEXO VIII – Declaração de Especificações técnicas
ANEXO IX – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
ANEXO X - Declaração de cumprimento ao disposto no item 2.2 letra “f” deste edital.
ANEXO XI - Declaração de cumprimento ao disposto no item 2.2 letra “g” deste
edital.
ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE ACEITE NO DISPOSTO NOS ITEMS 2.3.1 e
2.3.1.1
ANEXO XIII – Guia de Retirada do edital.
Santana - BA, 04 de agosto de 2021.

Maisa Cristiane Neves de Almeida
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DOS SERVIÇOS

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na
Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão -PEC/ESUS com treinamento
e suporte técnico para todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde de
Santana/BA, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.
1.1 – DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS

A execução e os pagamentos se darão de forma parcelado de acordo com o
Cronograma de Execução.
ITEM
1

DESCRIÇÃO
Prestação de Serviços na Implantação do
Prontuário Eletrônico do Cidadão –PEC/ESUS
com treinamento e suporte técnico para todos
os setores da Secretaria
Municipal de Saúde de Santana/BA, conforme
especificações contidas
abaixo. Inclui-se no objeto desta proposta, o
apoio presencial em ações de implantação
dos sistemas e-SUS AB – CDS e/ou PEC (de
acordo com o cenário local) do
município
de
Santana/BA,prestando
minimamente os seguintes serviços: Apoiar de
forma presencial ações de
implantação dos sistemas e-SUS/PEC no
município realizando levantamento inloco de
toda a estrutura necessária para implantação
do sistema de prontuário do Cidadão –
PEC/ESUS,
incluindo pontos elétricos pontos de rede
lógica,quantidade de CPU’s e
periféricos e relação nominal com função dos
profissionais que receberão treinamento.

QUANT.

VALOR
UNITATIO

12 MESES

R$:21.700,00
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2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: Da especificação detalhada e funcional do objeto
dos prazos de execução: Para a realização dos serviços elencados a empresa
especializada deve atender minimamente o seguinte cronograma de serviços:
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Durante o período de implantação do software a empresa contratada deverá enviar
ao município de Santana/BA, pelo menos 01 (Um) técnico habilitado que fará uma
visita semanal para realização do processo de implantação do sistema.

SEMAN
A1

MÊS
01

Apoiar de forma presencial ações de implantação dos sistemas eSUS/PEC no município realizando levantamento in loco de toda a
estrutura necessária para implantação do sistema de prontuário do
Cidadão – PEC/ESUS, incluindo pontos elétricos pontos de rede lógica,
quantidade de CPU’s e periféricos e relação nominal com função dos
profissionais que receberão treinamento;

SEMAN
A2

Identificar, por meio do Sistema de Controle de Uso ou contato direto
com o gestor, o cenário para implantação nos setores onde haverá
atuação com orientação ao gestor municipal, ao coordenador AB e
ao(s) profissional(s) de TI ou responsável (s) pelo sistema de
informação a respeito de seu protocolo de trabalho e possibilidades de
atuação com a instalação do software PEC/ESUS no servidor central e
configurações de todas as estações de trabalho;

SEMAN
A3

Pactuar agenda com profissionais envolvidos com a implantação do eSUS em cada setor onde o mesmo irá atuar, planejando e organizando
todas as oficinas necessárias para treinando triando por especialidade;

SEMAN
A4

Instalar e configurar a ferramenta de backup automático e rotinas de
backup manual; Demostrar as funcionalidades do sistema PEC/ESUS
para todos os profissionais da saúde e para o suporte local; Monitorar a
implantação e o uso da Estratégia e-SUS AB integralmente no
município de Santana/BA;

SEMAN
A1

Articular e realizar oficina local com os agentes comunitários de saúde
e técnicos de enfermagem para capacitação de profissionais que serão
multiplicadores de conhecimento sobre o uso da ferramenta. As
oficinas deverão ser realizadas por especialidades e, em sendo
necessário, individuais para uso do sistema de prontuário eletrônico.

SEMAN
A2

Articular e realizar oficina local com os enfermeiros e médicos para
capacitação de profissionais que serão multiplicadores de
conhecimento sobre o uso da ferramenta. As oficinas deverão ser
realizadas por especialidades e, em sendo necessário, individuais para
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uso do sistema de prontuário eletrônico.
SEMAN
A3

Articular e realizar oficina local com os técnicos da saúde bucal e
dentistas para capacitação de profissionais que serão multiplicadores
de conhecimento sobre o uso da ferramenta. As oficinas deverão ser
realizadas por especialidades e, em sendo necessário, individuais para
uso do sistema de prontuário eletrônico.

SEMAN
A4

Articular e realizar oficina local com outros profissionais necessários
para alimentação e manutenção correta do software, administrador do
sistema (funcionalidades extras) para capacitação de profissionais que
serão multiplicadores de conhecimento sobre o uso da ferramenta. As
oficinas deverão ser realizadas por especialidades e, em sendo
necessário, individuais para uso do sistema de prontuário eletrônico.
Treinamento intensivo e individualizado com o profissional responsável
pela exportação do ESUS AB para o SISAB e exportação da produção
BPA/Básica;

SEMAN
A1

Suporte técnico para o software PEC/ESUS via acesso remoto,
telefone e e-mail no horário comercial durante toda a vigência do
contrato;

SEMAN
A2

Esclarecimentos de dúvidas com cada profissional operador do
software sobre as funcionalidades do sistema e reciclagem se for caso;

SEMAN
A3

Exportação das primeiras produções com a presença do profissional
responsável solucionando eventuais inconsistências e orientando o
profissional fazendo com que esta fase funcione como aula de
laboratório;

SEMAN
A4

Elaborar e enviar à Secretaria Municipal de Saúde de Santana/BA,
relatórios de atividades, visando reportar as ações realizadas, indicar
os pontos críticos a serem monitorados, e avaliar sua própria atuação
indicando inclusive o nível de uso do prontuário eletrônico.

MÊS
02

MÊS
03

MÊS
4À
12

Suporte técnico para o software PEC/ESUS com a verificação da
eficácia do backup, verificação do nível do uso do sistema pelos
profissionais operadores com esclarecimentos de dúvidas com cada
profissional operador do software sobre as funcionalidades do sistema
e reciclagem se for caso; Suporte técnico via acesso remoto, telefone e
email no horário comercial durante toda a vigência do contrato;
Elaborar e enviar à Secretaria Municipal de Saúde de Santana/BA,
relatórios de atividades, visando reportar as ações realizadas, indicar
os pontos críticos a serem monitorados, e avaliar sua própria atuação
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indicando inclusive o nível de uso do prontuário eletrônico.

3 - Condição para participação do Pregão: Para que a empresa participe da sessão
do pregão e oferte lances, além de toda documentação exigida no edital de licitação e
aceitação da proposta de preços dentro que preconiza o referido edital, ela deverá
comparecer ao município de Santana/BA até 2 (dois) dias antes da sessão do pregão e
comprovar através de visita técnica sua capacidade para realização dos serviços ora
contratados, OU uma declaração do responsável técnico da licitante que possui pleno
conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes á natureza dos
trabalhos. Serão avaliados os seguintes requisitos:
Item

Descrição
- Conhecimento para manuseio das ferramentas e manutenção do
sistema operacional utilizado para instalação do software que
poderá ser na plataforma Windows Server ou Linux de acordo com
especificação do Ministério da Saúde;
- Conhecimentos para criação de contas de usuários para acesso ao
servidor local;

- Conhecimento para manuseio de ferramentas que visam a
Servidor
e segurança dos dados no servidor;
Sistema
operacional
do - Demonstrar conhecimentos para utilização do sistema PEC no
servidor de dados cenário 6 indicado pelo Ministério da Saúde, com instalação do
sistema de forma central e acesso via internet/rede através de
ferramentas de comunicação utilizadas no mercado;
- Demonstrar conhecimentos com instalação do sistema PEC/e-SUS
em servidor local ou em Datacenter se for o caso;
- Demonstrar conhecimentos na rotina do sistema na tela de
administração do software nas ferramentas de importação de dados
do CNES, criação e manutenção de perfis de acesso, segurança
dentre outros;
- Demonstrar conhecimentos da rotina do CDS (Coleta de Dados
Simplificado) em todas as fichas utilizadas pelo município;
- Demonstrar conhecimentos específicos do funcionamento dos
registros das fichas da atenção básica explicando-as de forma
claras e objetivas tais como: Características do domicílio,
características no cadastro individual, visita domiciliar, atendimento
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individual, atividades educativas, consumo alimentar entre outras;
- Demonstrar conhecimentos sobre a agenda do sistema: Criação de
agendas, perfis de acesso e coordenação, reserva de agenda e
agendamentos;
- Demonstrar conhecimentos sobre a fila de atendimentos: Buscar
cidadão, cadastrar cidadão, inativar cidadãos, colocar cidadão na fila
de atendimento do profissional de saúde via demanda espontânea e
agendada;
- Demonstrar conhecimentos sobre a rotina de escuta inicial e
atendimento triagem dentro do sistema;
PEC/e-SUS

- Demonstrar conhecimentos sobre a rotina do Prontuário Eletrônico
do Cidadão/SOAP, explicando um a um o seu funcionamento e suas
particularidades, tais como: CIAP, CID10, atendimento consulta,
puericultura, pré-natal e outros atendimentos específicos;
- Demonstrar conhecimentos sobre o uso da rotina da odontologia
dentro do sistema utilizando o odontograma, evoluções
odontológicas, digitação da produção, alta do paciente e outras
rotinas da odontologia;
- Demonstrar conhecimentos nas outras rotinas do PEC/ESUS, tais
como: Lista de problemas e condições, acompanhamento,
antecedentes, histórico e outras;
- Demonstrar conhecimentos sobre a rotina de exportação e dados
para BPA/SIASUS;
- Demonstrar conhecimentos sobre a rotina de faturamento dos
procedimentos e envio para o SISAB e SIASUS e conhecimento
sobre a tabela do SIGTAP e toda a produção necessária que o
município deverá enviar ao Ministério da Saúde;
- Demonstrar conhecimentos sobre as rotinas de geração de
atestados, requisição de exames, receituários, lembretes,
orientações e encaminhamentos;
- Demonstrar conhecimentos sobre a informação de resultados de
exames dentro do sistema;
- Demonstrar conhecimentos de todos relatórios oferecidos pelo
sistema PEC/e-SUS;
- Demonstrar conhecimentos sobre toda a rotina de envio de dados
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automáticos para o SISAB e monitoramento dos envios feitos;
- Demonstrar conhecimentos sobre a rotina de backup manual do
sistema oferecida pelo programa e-SUS;
Rotina de Backup

- Oferecer uma ferramenta gratuita para realização de backup
automáticos local ou na nuvem;

O município poderá acrescentar novas rotinas acima uma vez que o sistema está
evoluindo através de versões corretivas e implementações do software.

3 - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que
impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e
condicionantes de saúde das coletividades. Utiliza tecnologias de cuidado
complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades
de saúde de maior freqüência e relevância em seu território, observando critérios de
risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda,
necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhida.
Por tanto, desta forma, se faz necessário a Implantação de um software com
comodato de todos os requisitos de Hardware e Software, tendo em vista as
melhorias trazidas do mesmo aos profissionais de saúde, visando à agilidade,
organização, segurança dos dados, que no caso da área da saúde são benefícios
importantes, devido ao fato de se trabalhar diretamente com pessoas que muitas
vezes encontram-se em situações delicadas, assim o sistema fornece informações e
auxilia no rápido atendimento.
Tem por objetivo melhorar a qualidade no atendimento oferecido a população, ser
um diferencial para as organizações que os utiliza, e fornecer todas as informações
que os profissionais necessitam no dia a dia.
4 - PRAZO DE ENTREGA

Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
4.1 – emitida a solicitação a contratada terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para executar os serviços;
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4.2 - O contrato a ser firmado terá o prazo de duração de 12(doze) meses a partir da
data da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por períodos anuais e
sucessivos, firmando-se para tanto, termos aditivos ao pacto original, desde que
nenhuma das partes se manifeste em contrário.
9.3 - Os serviços serão recebidos em perfeitas condições, atendidas as
especificações contidas neste Edital, e mediante a ordem de serviços emitida pela
Prefeitura Municipal de Santana.
9.4 – As Prorrogações de que tratar o item 4.2 o adstrita ao Art. 57, inciso I e II da
Lei 8.666/93.
9.5 - O demais serviços serão realizados durante a execução do contrato de acordo
com as solicitações da Secretaria de Saúde.
9.6 - Caso os serviços/produto sejam entregue em desconformidade, os mesmos
será rejeitado no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema em até 02
(dois) dias úteis, sob pena de cancelamento dos serviços;
9.7 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do contrato, assumindo as obrigações
estabelecidas na legislação;
9.8 - será considerado executado o serviço quando atestado por servidor
especialmente designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas
foram atendidas, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
10 - PAGAMENTOS
10.1 – Os serviços serão pagos mensalmente, devidamente conferido e aprovado pelas
Secretária Municipal de Saúde, e mediante a apresentação do respectivo documento fiscal
emitida pela Contratada, preenchidos corretamente.
10.2 – As faturas deverão ser apresentadas até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao período
de execução e os pagamentos serão efetuados no prazo de até 10(dez) dias, contados a
partir da data de apresentação.
10.3 – No caso de atraso de pagamento estes deverão ser atualizados financeiramente,
pela aplicação “pro-rata-die” da variação do INPC, acrescida de multa de 1% (um por cento)
ao mês.
10.4 - 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.
10.5 - Nenhum pagamento isentará a contratada de responsabilidades contratuais.
6 - REVISÃO DE PREÇOS
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6.1 - Os preços permaneceram fixo pelo período de 12 meses, respeitando-se o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato a ser firmado, na forma da Lei.
6.2 – A revisão de que trata o item 6.1 será utilizada o índice oficial do governo Federal para
calculo da inflação, neste caso será o INPC.

11 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTAS
A presente licitação visa escolher a melhor proposta para realização dos serviços contínuos
de técnicos especializados para Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão –
PEC/ESUS com treinamento e suporte técnico para todos os setores da Secretaria
Municipal de Saúde de Santana/BA, conforme descrito no Termo de Referência deste
Edital.

Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, com o MENOR PREÇO GLOBAL.
12 – EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Para a fase de habilitação o licitante vencedor deverá apresentar os documentos
descritos no item 3.3 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
13 - 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.
14 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Os pagamentos serão, mediante relatório detalhado pela Contratante dos serviços
efetivamente entregues devidamente conferido e aprovado pela Secretaria de Saúde
e mediante a apresentação do respectivo documento fiscal emitida pela Contratada,
preenchidos corretamente.
As faturas deverão ser apresentadas até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao período
de entrega e os pagamentos serão efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de apresentação.
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O Município de Santana-Ba poderá deduzir de qualquer pagamento, de pleno direito,
os valores correspondentes a qualquer ônus decorrentes da execução do contrato.
Nenhum pagamento isentará a contratada de responsabilidades contratuais.
15 – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor global estimado para o período de 12 meses é R$:260,400,00 (duzentos e sessenta
mil quatrocentos reais), e o valor estimado mensal é R$:21.700,00 (vinte e um mil

setecentos reais).
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ANEXO II
(papel timbrado da empresa)
PROPOSTA FINANCEIRA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
Att.: A Pregoeira
Ref.: Pregão Presencial n.º 024/2021.
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: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na
Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão -PEC/ESUS com treinamento
e suporte técnico para todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde de
Santana/BA, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.
Tendo examinado o Pregão Presencial n.º024/2021 e seus elementos técnicos constitutivos,
apresentamos nossa Proposta de Preço no valor global de R$_____________, ____, para o
fornecimento dos serviços objeto desta licitação em referência, composto pelos seguintes
lotes:
ITEM
1

DESCRIÇÃO

QUANT.

VALOR
UNITATIO

VALOR
TOTAL

Prestação de Serviços na Implantação do
Prontuário Eletrônico do Cidadão –

Prefeitura Municipal de Santana-Bahia – Pregão Presencial n.º024/2021
Página 30 de 47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HD3WYHDLJE55DOUMS3ERKW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
12 de Agosto de 2021
32 - Ano IV - Nº 581

Santana

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00
PEC/ESUS com treinamento e suporte
técnico para todos os setores da Secretaria
Municipal de Saúde de Santana/BA,
conforme especificações contidas
abaixo. Inclui-se no objeto desta proposta,
o apoio presencial em ações de
implantação dos sistemas e-SUS AB –
CDS e/ou PEC (de acordo com o cenário
local) do
município
de
Santana/BA,prestando
minimamente os seguintes serviços: Apoiar
de forma presencial ações de
implantação dos sistemas e-SUS/PEC no
município realizando levantamento inloco
de toda a estrutura necessária para
implantação do sistema de prontuário do
Cidadão – PEC/ESUS,
incluindo pontos elétricos pontos de rede
lógica,quantidade de CPU’s e
periféricos e relação nominal com função
que
receberão
dos
profissionais
treinamento.

12 MESES

R$:

R$:

Os preços unitários e globais de cada item são os descritos nas planilhas orçamentárias dos
lotes anexos a esta proposta.
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a fornecer os serviços 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
12 (doze) meses.
VALIDADE DA PROPOSTA
Manteremos válida nossa proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da abertura
da mesma.
DECLARAÇÕES
1 . Declaramos que, por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas
e 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
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venha a incidir, inclusive lucro.
Cidade (UF), ___ de _________ de2021.

Nome da empresa
CNPJ
Representante
RG/CPF
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Contrato que celebram entre si a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA-BA., e a empresa
____________________, para Serviços na

Implantação do Prontuário Eletrônico do
Cidadão -PEC/ESUS,para setores da
Secretaria Municipal de Saúde.
A FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE SANTANA - BAHIA, entidade de Direito Público Interno,
com sede na Praça Dr Pina Ribeiro, n.º73, Centro, Santana – Bahia, inscrito no CNPJ sob o
n.º ____________________, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Saúde o
senhor _______________________________, nomeada pelo Decreto Municipal
n.º_____/2021, CPF n.º____________ , RG n.º _________, 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
PRESENCIAL nº 024/2021, e, ainda, com fulcro nas disposições das Leis Federal nº
10.520/02 e 8.666/93, 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:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Constitui objeto da presente licitação Contratação

de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação do Prontuário
Eletrônico do Cidadão -PEC/ESUS com treinamento e suporte técnico para todos os
setores da Secretaria Municipal de Saúde de Santana/BA, conforme
condições,quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, anexo do
Pregão Presencial n.º 024/2021.
PARÁGRAFO ÚNICO - A Licitação na Modalidade de Pregão Presencial n.º 024/2021, e
todos os documentos que compõe o respectivo processo ficam fazendo parte integrante do
presente contrato como se aqui estivesse transcrito.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR – A Contratante pagara a Contrata o valor mensal de
R$_______,__ (_____________), perfazendo o valor global para o período contratado
R$____________,___ (_____).
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PARÁGRAFO SEGUNDA - O valor definido nesta cláusula inclui os custos e benefícios
decorrentes de trabalhos executados, além de taxas, bonificações, encargos
previdenciários, fiscais, comerciais, inclusive despesas com medição, locação, transporte ou
quaisquer despesas necessárias para a realização do objeto do contrato.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O contrato a ser firmado terá o prazo de duração de
12(doze) meses a partir da data da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por
períodos anuais e sucessivos, desde que o Contratante tenha interesse, firmando-se para
tanto, termos aditivos ao pacto original, desde que nenhuma das partes se manifeste em
contrário.
PARAGRAFO PRIMEIRO - As Prorrogações de que tratar o caput da clausula esta adstrita
ao Art. 57, inciso I e II da Lei 8.666/93.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os serviços somente serão recebidos em perfeitas condições,
atendidas as especificações contidas no Pregão Presencial n.º 024/2021, e mediante a
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal de Santana.
PARAGRAFO TERCEIRO - O demais serviços serão realizados durante a execução do
contrato de acordo com as solicitações da administração municipal.
PARAGRAFO QUARTO - Caso os serviços/produto sejam entregues em desconformidade,
os mesmos será rejeitado no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema em até
02 (dois) dias úteis, sob pena de cancelamento da compra;
PARAGRAFO QUINTO - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do contrato, assumindo
as obrigações estabelecidas na legislação;
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do
presente contato correrão por conta da Dotações Orçamentárias: 02.06.00 – Fundo
Municipal de Saúde; 2.031 – Gestão das Ações de Saúde; 3.3.9.0.39.99 – Outros

Serviços Terceiros - Pessoa jurídica; Fonte 02; 02.06.00 – Fundo Municipal de
Saúde; 2.032 – Desenvolvimento das ações Basicas em Saúde; 3.3.9.0.39.99 –
Outros Serviços Terceiros - Pessoa jurídica; Fonte 14; 2.033 – Desenvolvimento das
ações do Programa Saúde Familia - PSF; 3.3.9.0.39.99 – Outros Serviços Terceiros
- Pessoa jurídica; Fonte 14; 2.034 – Manutenção e Ampliação do Programa Agentes
comunitário de Saúde - ACS; 3.3.9.0.39.99 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa
jurídica; Fonte 14.
CLAUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO – Os serviços que constitui
objeto deste contrato deverão ser fornecidos de conformidade com a metodologia proposta,
podendo ser readequada conforme os planos da Prefeitura.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A licitante vencedora deverá manter diariamente no município
pelo menos um técnico habilitado para execução dos serviços objetos desta licitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O regime de contratação é o de empreitada por preço unitário.
CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias
após a confirmação do aceite dos serviços pela Superintendência de Comunicação e do
documento fiscal correspondente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou
em parte, na ocorrência de qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato,
inclusive os dispostos no Pregão Presencial n.º 024/2021.
CLAUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS – Os preços permaneceram fixo pelo
período de 12 meses, podendo ser corrigidos respeitando-se o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato a ser firmado, na forma da Lei.
PARAGRAFO ÚNICO – A revisão de que trata o caput da clausula sétima será utilizada o
índice oficial do governo Federal para calculo da inflação, neste caso será o INPC.
CLAUSULA 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.
PARÁGRAFO ÚNICO – Além do disposto 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.
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da
execução do objeto deste contrato através da Superintendência de Comunicação.
CLAUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO - Os serviços objeto desta licitação 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.
CLAUSULA 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, da Lei nº 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Fica estabelecido que a CONTRATADA não possa
transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto deste contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - 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.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e pelas
disposições contidos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e também pelo Pregão
Presencial n.º024/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A contratada reconhece os direitos da Administração em
caso de rescisão administrativa prevista no Art.77 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 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.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO - Fica eleito o foro da cidade da Santana,
Estado da 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 04
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Santana, _____ de ___________________ de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
Contratante

Contratada

Testemunhas:
1–
Nome e n.º C.P.F.
2–
Nome e n.º C.P.F.
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ANEXO IV
(papel timbrado da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A empresa _____________________________, com sede à Rua _________ nº
______, Centro, ___________ - UF, Inscrita no CNPJ nº ________, credencia o Srº
____________ portadora do RG nº .................SSP/......, inscrito no C.P.F. n.º
_________ para representá-la perante a Prefeitura Municipal de Santana-Ba, na
abertura da Licitação Modalidade Pregão Presencial n.º024/2021, podendo praticar
os atos necessários e inerentes à representação durante o processo licitatório,
inclusive a formulação de propostas, lances e negociação, assinar declarações e
propostas de preços, e inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases da
mesma.

Cidade, UF de ________ de2021.

Nome da empresa
Diretor/Gerente
Carimbo
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ANEXO V
(papel timbrado da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

_____________________________________________(nome

da

empresa) , CNPJ

nº

___________________/____-__, sediada à Rua/Avenida ____________________, n.°____
, por intermédio do seu representante legal o Sr. ____________________________,
portador da carteira de

identidade nº ________________ SSP _____, e do CPF nº

_______________________, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da
Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1.999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos.
Cidade, UF de ___________ de2021.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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ANEXO VI
(papel timbrado da empresa)

Declaração de Idoneidade.

Declaramos para os devidos fins do Pregão Presencial nº 024/2021 e sob
penas da Lei, que não estamos impedidos de licitar e/ou contratar com a
Prefeitura Municipal de Santana ou com a Administração Pública Federal e
Estadual, nos termos do art. 87, incisos III e IV da Lei 8.666/93, e
comprovação de idoneidade conforme disposto do art.97 e seu parágrafo
único da Lei 8.666/93.

Cidade, UF de ___________ de2021.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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ANEXO VII
(papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins e em especial para a licitação na
modalidade Pregão Presencial n.º024/2021, que temos pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação prevista na licitação em tela, e de
que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições objeto
desta licitação.
Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus
efeitos legais, firmo a presente.
Cidade (UF), ______ de ___________ de2021.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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ANEXO VIII
(papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins e em especial para a licitação na
modalidade Pregão Presencial n.º024/2021, que os serviços que estão sendo
ofertadas, têm as especificações técnicas descritas no Termo de Referência
do Edital.
Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus
efeitos legais, firmo a presente.
Cidade (UF), ______ de ___________ de 2021.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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ANEXO IX
(papel timbrado da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_____________________________________________(nome

da

empresa) , CNPJ

nº

___________________/____-__, sediada à Rua/Avenida ____________________, n.°____
, por intermédio do seu representante legal o Sr. ____________________________,
portador da carteira de

identidade nº ________________ SSP _____, e do CPF nº

_______________________, DECLARA,

sob as penas da lei, que esta empresa, na

presente data, é considerada:
( ) 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.
Cidade (UF), ____ de ________ de 2021
Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 2.3
Letra “f” DESTE EDITAL.

Declaramos, como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em
nosso quadro societário sócio que exerça no Poder Executivo do Município de Santana/BA
mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração
Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por
consanguinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de
agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam, no termo do
item 2.3, letra “f” do edital combinado com os itens “h” e “i”.

Cidade (UF), ____ de ________ de2021

Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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ANEXO XI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 2.3 Letra “g” DESTE
EDITAL.
Declaro, como condição de participação da presente licitação, não exercer no Poder
Executivo do Município de Santana/BA quaisquer das funções públicas elencadas no item
2.3 do edital ou ser parente dos que a exercem até o 3º (terceiro grau) por consanguinidade
ou afinidade, assim com qualquer função pública na qualidade de agente público municipal,
ou ser cônjuge ou companheiro de quem a exerce, no termo do item 2.3, letra “g” do edital
combinado com os itens “h” e “i”.

Cidade (UF), ____ de ________ de2021

Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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ANEXO XII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021
DECLARAÇÃO DE ACEITE NO DISPOSTO NOS ITEMS 2.3.1 e 2.3.1.1 .

Declaro, como condição de participação da presente licitação, que estamos ciente de que
encaminhamos nossa proposta e que nossa ausência na sessão não nos dá direito de
praticar atos durante a mesma, bem como não poderemos dar lance ou praticar qualquer
ato em seu favor durante a sessão. E que a nossa ausência na sessão pública compreende
apenas e tão somente abrir mão do direito de formular lances verbais, de recorrer ao fim da
sessão e de desempatar no caso de ME/EPP.
.
Cidade (UF), ____ de ________ de2021

Nome da empresa
Representante
RG/CPF

OBSERVAÇÃO:
ESTE
ANEXO
SOMENTE
DEVERÁ
ACOMPANHAR
A
DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO SE A EMPRESA NÃO ESTIVER PRESENTA
NA SESSÃO DE ABERTUTARA DAS PROPOSTAS.
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ANEXO XIII
GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

GUIA DE RETIRADA DE
EDITAL

EDITAL N.º 024/2021
(PREGÃO PRESENCIAL)

Documentos Constitutivos
EDITAL Nº. 024/2021
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de proposta;
ANEXO III – Termo de Contrato;
ANEXO IV - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO V - Modelo da Declaração de não haver menor trabalhando na empresa;
ANEXO VI – Declaração de Idoneidade.
ANEXO VII – Declaração de Pleno Conhecimento
ANEXO VIII – Declaração de Especificações técnicas
ANEXO IX – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
ANEXO X – Declaração de cumprimento ITEM 2.3 Letra “f”
ANEXO XI – Declaração de cumprimento ITEM 2.3 Letra “g”
ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE ACEITE NO DISPOSTO NOS ITEMS 2.3.1 e 2.3.1.1
ANEXO XIII – Guia de Retirada do edital.
OBJETO: Constitui objeto a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
na Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão -PEC/ESUS com treinamento e suporte
técnico para todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde de Santana/BA, conforme
condições,quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Dados para correspondência informados pela licitante
EMPRESA:
ENDEREÇO:
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CIDADE:

CEP:

TELEFONE:
CNPJ/CPF:

FAX:
E-mail:

(O edital retirado nos sítios www.santana.ba.com.br ou

https://sai.io.org.br/ba/santana/site/diariooficial
Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter retirado o edital no sitio
acima descrito.
Pela licitante:

______________________________________
Assinatura
D A T A:

______/______/______.
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I – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: Data: 25/08/2021 – 09:00 horas.
II – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
A sessão de processamento do registro de preços, pela modalidade Pregão Presencial, será
realizada na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santana, situada na Praça da
Bandeira, 339 – Centro – Santana - BA, CEP: 47.700-000, e será conduzida pelo Pregoeiro com o
auxílio da Equipe de Apoio, designados pelo convênio 01/2021 e Resolução 01/2021 de 26 de
janeiro de 2021.
III – OBJETO DA LICITAÇÃO:
3.1 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS objetivando a contratação de
empresa para o fornecimento de combustíveis em postos sediados na Cidade de SANTA MARIA
DA VITÓRIA-BA, mediante a necessidade da contratante, conforme relacionado no Anexo I,
observadas as especificações ali estabelecidas.
3.2 O objeto da contratação foi caracterizado como de natureza comum, vez que, para seu
fornecimento e execução não se exige singularidades e complexidades, podendo ser avaliado e
quantificado objetivamente, de acordo com as especificações constantes deste edital e das
planilhas orçamentárias que dele faz partes integrantes.
IV – FORNECIMENTO:
4.1 O fornecimento de combustíveis serão na quantidade autorizada, devendo o licitante vencedor
providenciar o fornecimento imediatamente, após o recebimento da AFM (Autorização para
Fornecimento de Material).
V - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5.1 O pagamento será efetuado até 10 (décimo) dia do mês subsequente, após a emissão da
Nota Fiscal, através de crédito em conta corrente, mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Nota fiscal de fornecimento/fatura, após o fornecimento e de sua aceitação por parte do
Consórcio Público Interfederativo de Saude da Bacia do Rio Corrente, acompanhada dos
comandos-requisições assinadas por pessoa devidamente autorizada e credenciada pelo
Consórcio Público Interfederativo de Saude da Bacia do Rio Corrente que deverão acompanhar as
Notas Fiscais;
b) As notas fiscais que se apresentarem sem acompanhamento das requisições, ou que estas
estejam assinadas por pessoa não credenciada, não serão pagas pelo Consórcio Público
Interfederativo de Saude da Bacia do Rio Corrente.
5.2 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida a fornecedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
5.3 À CONTRATANTE, reserva-se o direito de suspender o pagamento se os objetos licitados
forem entregues em desacordo com as especificações constantes do Edital deste Pregão.
5.4 Caso a fornecedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos
tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
VI – ANEXOS:
Anexo 01 – Descrição/Termo de Referência; Anexo 02 – Modelo da Proposta de Preços; Anexo
03 – Minuta de Ata de Registro de Preços; Anexo IV – Modelo de Procuração; Anexo V – Modelo
de Credencial; Anexo VI – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às
Exigências de Habilitação; Anexo VII – Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
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Anexo VIII – Modelo de Meclaração de Desimpedimento de Licitar e Contratar e Anexo IX –
Modelo da Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte.

1. TIPO.
1.1 Menor Preço global
2 – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1 - O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da
Ata de Registro de Preços, não sendo admitida prorrogação, durante o qual, os licitantes que
tenham seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, conforme
dispõe o art. 15, § 3º, inciso III da Lei n.º 8.666/83.
2.2 - A cada 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de
Preços, a Administração poderá repetir o julgamento de preços, após convocação de todos os
classificados, mediante aviso publicado no Diário Oficial.
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1 Poderão participar desta licitação os licitantes estabelecidos no país, que atendam a todas as
exigências contidas neste edital, e cujo ramo de atividade esteja compatível ao objeto licitado.
3.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase da licitação os interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Consórcio Público Interfederativo
de Saude da Bacia do Rio Corrente ou por qualquer um dos municípios integrantes do Consorcio;
c) Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações;
d) Reunidos sob forma de consórcio;
e) Aquele que mantenha qualquer tipo de vínculo trabalhista com o Consórcio, seja na condição
de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
4-REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
4.1 Lei Federal 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente;
4.2 Lei Federal 10.520/02;
4.3 Decreto Municipal 115 de 02 de agosto de 2021;
4.4. Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000;
4.5. Lei Federal Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014.
5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.
5.1.1. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público
ou particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em
sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.2 -Em se tratando de ME - Micro Empresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte, estas deverão
comprovar que ocupam a referida condição, mediante Certidão Simplificada expedida pela
Junta Comercial nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação das
propostas e a declaração (Anexo IX) quanto ao enquadramento do fornecedor nas disposições
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dos Arts. 42 a 45 da LC 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e 34 da Lei
11.488/2007. A não apresentação do referido documento produzirá o entendimento de que não se
trata, a empresa licitante, de ME ou EPP, decaindo da condição de beneficiária da Lei
Complementar nº. 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014.
5.3 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
5.4 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
5.5 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
5.6 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
5.7 - Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a declaração de pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (anexo VI deste edital), os envelopes
da proposta de preços (envelope A) e dos documentos de habilitação (envelope B), não sendo
mais aceitas novas propostas.
- PROPOSTA DE REGISTRO DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
-A Proposta de Registro de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado,
indevassável, identificado como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro.
6.2
- Estar datilografada, manuscrita ou impressa por processo eletrônico em uma via, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada.
6.3
-A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes deste Edital e do Anexo I, não se admitindo propostas
alternativas.
6.4
- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a)
nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b)
número do Pregão para Registro de Preços;
c)
descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência e marca do
produto cotado (caso haja), em conformidade com as especificações do folheto descritivo – Anexo
I, deste Edital;
d)
preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
6.5
- Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
6.6
- A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para o fornecimento e entrega do objeto desta licitação, tais como:
impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais
despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do
objeto licitado.
6

6.1
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6.7
- O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta.
6.8
- A responsabilidade quanto aos produtos ofertados é exclusivamente do licitante, que
deverá certificar-se se o mesmo atende as exigências do instrumento convocatório sob pena de,
em caso negativo, sofrer as sanções previstas na Lei Geral de Licitações e Contratos.
6.9
- A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não estar impedida de
licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de
direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou
mantidas, conforme modelo do anexo VIII.
6.10
- Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retromencionada
declaração, a licitante ou contratada sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
6.11
- O prazo de entrega será imediatamente, a contar da data do recebimento da AFM
(Autorização para Fornecimento de Material).
6.12
- O proponente poderá ofertar apenas uma proposta, sendo facultado, todavia, a cotação
de todos ou quaisquer dos Lotes integrantes do objeto do PREGÃO, não sendo admitido, porém,
cotação inferior à quantidade de itens prevista no lote que concorrer o licitante.
¾
A falta de indicação, na Proposta de Preços, do dado ao qual se refere o subitem 6.7,
implicará na aceitação das condições deste edital.

7- HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B”
7.1 -As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação
abaixo que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada
do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, no
qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação,
além da expressão Habilitação, podendo o Pregoeiro, antes da homologação, solicitar o
documento original para verificação.
7.2 - Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
7.2.1 -A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos.
7.2.2 - A Regularidade Fiscal e trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
c) prova de regularidade junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão
Negativa da Dívida Ativa da União, sendo este último datado dos últimos 180 (cento e oitenta)
dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste documento;
d) Certidão de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (www.tst.gov.br/certidao);
7.2.3. Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante do
Anexo VI.
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7.2.4 - Qualificação econômico-financeira será feita mediante apresentação dos seguintes
documentos:
a) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
7.2.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e 10.520/02, de
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo VII, deste Edital.
7.3 - A empresa que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida no presente
Edital, será automaticamente inabilitada com a conseqüente devolução da Proposta de Preços,
não se admitindo, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para a complementação desses
documentos.
7.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova
documentação, conforme § 3º do Art. 48 da Lei n.º 8.666/93.
7.5 - O Pregoeiro conferirá o registro, bem como a validade de todos os documentos, constantes
neste item.
7.6 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão.
8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1 - O critério de julgamento do REGISTRO DE PREÇOS será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
8.1.1 - O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO
CORRENTE poderá revogar itens do registro vencedor, se for o caso, cujo valor esteja com
preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
8.1.2 - A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo edital.
8.1.3 - Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
8.1.4 - Os preços considerados inexeqüíveis ou superiores aos de mercado não serão registrados.
8.2 - O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou
na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subseqüentes a de menor preço, quaisquer que sejam os
preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances
verbais.
8.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
8.4 - Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando
o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o
Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
9. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
9.1 - Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
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9.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
9.3 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
9.4 - Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento
das condições habilita tórias deste licitante, com base na documentação apresentada.
9.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a
execução do objeto do contrato.
9.6 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes presentes.
9.7 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
9.7.1. - No caso de empate, decidindo-se por meio de sorteio, a licitante sorteada em primeiro
lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação às demais empatadas, e
assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
9.8 - Em caso de empate ficto, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06,
alterada pela Lei Complementar 147/2014 a preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se
seguem:
9.8.1 - Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
9.8.2 - Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.8.3 - O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que
estejam presentes na sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
9.8.4 - A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, não implica a inabilitação automática da licitante.
9.9 - Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
9.10 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação
com a abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta,
confirmando as suas condições de habilitação.
9.11 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior
homologação do resultado pelo Presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE
SAUDE DA BACIA DO RIO CORRENTE.
9.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e
a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pelo Presidente
do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO CORRENTE.
9.13 - O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na
qual serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as
propostas escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da
documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
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9.14 - Serão registrados em Ata todos os preços propostos pelos licitantes habilitados, de acordo
com a ordem de classificação obtida, em conformidade com o tipo de licitação definido neste
edital, desde que atenda a todos os requisitos exigidos para o pleno atendimento às condições
deste instrumento, podendo ser registrados vários preços para o mesmo material ou serviço,
sendo obrigatória a publicação apenas do primeiro.
9.15 - Em nenhuma hipótese os preços cotados que se apresentarem superiores aos de mercado
serão registrados.
9.16 - A cada 90 (noventa) dias poderá repetir-se apenas o julgamento de preços após
convocação de todos os habilitados mediante aviso publicado no Diário Oficial do Município
www.santana.ba.gov.br e envio de comunicação escrita para apresentação de novas Propostas
de Preços. A Administração comporá novo quadro de Registro de Preços, atualizando-o de acordo
com as novas propostas apresentadas.
10. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
10.1 – Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até 05
(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de Habilitação, em
conformidade com o § 1º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93.
10.2 - Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente Edital deverá ser protocolada até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de Habilitação, em
conformidade com o § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93.
10.3 - Dos recursos interpostos será dado conhecimento a todas as empresas participantes, que
poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.4 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
10.5 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
10.6 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
10.7 - Autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
10.8 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
10.9 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a
assinatura da Ata de Registro de Preços.
11- DAS CONTRATAÇÕES
11.1 - Publicado o julgamento e a classificação dos preços e decorridos 5 (cinco) dias úteis sem
interposição de recurso, a licitação será adjudicado pela autoridade competente e publicada no
Diário Oficial do Município de Santana. www.santana.ba.gov.br.
11.2 - Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços registrados deverão
assinar a Ata de Registro de Preços na Diretoria Administrativa do Consórcio, dentro do prazo
imediatamente, a contar da data da publicação da adjudicação, podendo tal prazo ser prorrogado,
por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
11.3 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços e da Autorização de Fornecimento de
Material – AFM, a empresa deverá representar-se por:
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a) sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do
contrato social e suas alterações que envolvam sua representação legal, ou;
b) procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de
mandato, este último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da
contratação, quando não se tratar de sócio autorizado através do contrato social.
11.4 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será
excluída.
11.5 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e,
se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.
11.6 - Às microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014 que se
sagrem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.7 - A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de
empate o exercício do direito de preferência.
11.8 - Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.9 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a
celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos
respectivos anexos e na própria Ata.
11.10 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
contratação em igualdade de condições.
11.11 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do
bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a
partir da data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade
Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de
tributos e contribuições federais, expedidas pela Diretoria Administrativa da Receita Federal e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar.
11.12 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro
estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das
mesmas.
11.13 - A Ata de Registro de Preços obedecerá a Minuta do Anexo III deste Edital.
12 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
12.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior tornará válido o REGISTRO DE PREÇOS com a posterior e
subsequente adjudicação homologando.
12.3. A adjudicação e a homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à efetiva
contratação.
13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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13.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo não superior ao 10 (décimo) dia do mês subsequente, após a
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
13.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
13.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
13.4 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, à
razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso
verificado.
14 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do objeto mencionado na Ata do Registro de
Preços.
14.2 - O combustível deverá ser entregue de acordo com o item 4.1 (IV – FORNECIMENTO)
dentro do prazo constante da AFM (Autorização para Fornecimento de Material) e o recebimento
e a conferência do material será efetuado pelas Unidades Administrativas solicitantes, que,
depois de verificados o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de
recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
14.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
da Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e qutro) horas, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado.
15 - PENALIDADES
15.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento
contratual sujeitará o Contratado às sanções previstas nas leis que regem este edital.
15.2 - A inexecução, parcial ou total, da Autorização de Fornecimento de Material - AFM ensejará
a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública.
15.3 - inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar
o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada
dia subseqüente ao trigésimo.
15.4 - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições
estipuladas no contrato.
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15.5 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
16 - RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO
16.1 - Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente quando se
tornarem superiores aos praticados no mercado ou por razões de interesse público devidamente
fundamentado.
16.2 - A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
16.3 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
16.4 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93
não cabe a Contratado direito a qualquer indenização.
16.5 - O Registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Registro de Preço;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, decorrente do Registro de
Preço, por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
17 - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.
18 - DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
18.2 - Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.
18.3 - É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta,
sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do
Pregoeiro.
18.4 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.5 - O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
18.6 - O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento
ou contrariem a legislação pertinente.
18.7 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
18.8 - As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
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2149
(falar
com
Maisa)
ou
cisbarc.consorciosaude@gmail.com,
ou
pelo
site
www.santana.ba.gov.br.
18.9 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor,
considerando as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93.
18.10 - São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
Anexo 01 – DESCRIÇÃO/TERMO DE REFERÊNCIA;
Anexo 02 – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS;
Anexo 03 – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
Anexo 04 – MODELO DE PROCURAÇÃO;
Anexo 05 – MODELO CREDENCIAL;
Anexo 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO;
Anexo 07 – MODELO DE DECLARAÇÃO DA PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR;
Anexo 08 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E
CONTRATAR;
Anexo 09 – MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE.
Anexo 10 – MINUTA DO CONTRATO.

Santa Maria da Vitória - BA, 10 de agosto de 2021.

Maisa Cristiane Neves de Almeida
Pregoeira
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ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.
litro

QTDE.
70.000

1

DIESEL S10

2

DIESEL COMUM

litro

20.000

3

GASOLINA

litro

5.000

4

ARLA

litro

14.500

PRAZO DE ENTREGA:
¾ Os combusíveis serão entregues imediatamente, contra a apresentação da AFM.
LOCAL DA ENTREGA/HORÁRIO:
¾ A entrega do objeto licitado será na sede do posto da empresa vencedora.
DA VIGÊNCIA:
¾ A vigência será de 12 (doze) meses.
FORMA DE PAGAMENTO:
¾ O prazo de pagamento não será superior ao 10 (décimo) dia útil do mês
subsequente, com a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada, através
de crédito em conta corrente
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:
¾ menor preço GLOBAL
DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA CONTRATANTE E CONTRATADA:
¾ A contratação com o licitante vencedor obedecerá as condições do instrumento de
Ata de Registro de Preços e ou contrato, constantes no Edital, facultada a
substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que
presentes as condições do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.
DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
¾ Poderá utilizar-se deste Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta
ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e,
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º
8.666/93, no Decreto n º N.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto
9.488/2018, relativos à utilização do Sistema de Registro de Preços.
DOS PARTICIPANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Rua Cel. Clemente Araújo Castro, 264 A, Sala - Centro – Santa Maria da Vitória – Bahia – CEP. 47.640-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HD3WYHDLJE55DOUMS3ERKW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santana

Quinta-feira
12 de Agosto de 2021
61 - Ano IV - Nº 581

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrrente
– Cisbarc
CNPJ: 33.248.669/0001-56

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCI AL- SRP Nº SRP 01/20 21

¾ O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar
do registro de preços.
¾ Compete ao Órgão participante:
¾ Garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam
formalizados e aprovados pela autoridade competente.
¾ Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de
Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da
realização do procedimento licitatório.
¾ Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.
¾ Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento
das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
¾ O Órgão Gerenciador da ata será o Consórcio Público Interfederativo de Saúde da
Bacia do Rio Corrente.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021
PROPOSTA DE PREÇOS
Ao
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO
CORRENTE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL
DADOS DA LICITAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a contratação de
PREGÃO
empresa para fornecimento de combustíveis em postos
PRESENCIAL sediados na Cidade de Santa Maria da Vitória-BA, mediante a
SRP Nº 01/2021
necessidade da contratante.
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE
BANCO (NOME/Nº)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAX
AGÊNCIA
Nº

EMAIL
CONTA CORRENTE Nº

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG
ÓRGÃO EXPEDIDOR
CPF
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS : 60 (SESSENTA) DIAS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QTDE.

1

DIESEL S10

litro

70.000

2

DIESEL COMUM

litro

20.000

3

GASOLINA

litro

5.000

4

ARLA

litro

14.500

R$
unitário

R$ valor total

VALOR TOTAL R$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Observação: O quantitativo indicado é meramente estimativo, não acarretando à
Diretoria Administrativa qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
Município _____de __________________ de 2021.
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO III
- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos xxxx dias do mês de xxx do ano dois mil e vinte e um, presente de um lado o
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA BACIA DO RIO
CORRENTE, por intermédio do seu Presidente, neste ato representado pelo Sr.
Marco Aurelio dos Santos Cardoso, doravante denominada CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO CORRENTE, e do outro a
empresa, e do outro a empresa ......................................................, na pessoa do seu
representante legal, Sr.(a)............................, portador do documento de identidade n°......,
emitido por........ e do CPF nº.............., com sede na ......................................, inscrita no
CNPJ/MF sob o número..................., simplesmente denominada de FORNECEDOR,
firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no
Processo Administrativo nº ....................e homologada às fls. .........., referente ao Pregão
Presencial SRP nº 01/2021, para REGISTRO DE PREÇOS objetivando a contratação de
empresa para fornecimento de combustíveis em postos sediados na Cidade de Santa
Maria da Vitória - BA, mediante a necessidade da contratante, relacionados no Anexo I e
II do Edital, nos termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n° 10.520/02 e do Decreto nº 01/2018,
de 15 de maio de 2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº.
01/2021, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual
estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades a serem
adquiridos pela Administração, na medida das suas necessidades e segundo a
conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir
da data da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços
registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições
fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de
contrato constante do Anexo V deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão
ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços
ficarão à disposição da Administração, para que efetue as contratações nas
oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
a preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições constantes nesta Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos
quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada
para cada item registrado.
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1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão
por conta das Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento
de Material - AFM.
3. DO PREÇO
3.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no anexo único da Ata.
3.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão
de obra especializada, encargos sociais, administração, lucros, equipamentos e
transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não
especificada neste Edital.
3.3 - O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO
CORRENTE deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as
quando inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
4.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos
fixados pela “Administração”.
4.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos
impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
4.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a
atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui
representado pela Diretoria Administrativa desde que acompanhado de documentos que
comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas
fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros
documentos.
4.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
5. DOS PRAZOS
5.1. O prazo de entrega será imediatamente, a contar do recebimento da AFM Autorização de Fornecimento de Material pelo fornecedor.
5.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo CONSÓRCIO
PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO CORRENTE .
5.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura da presente Ata.
5.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA BACIA DO RIO CORRENTE. Quando ocorrer o
vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente
subseqüente, sem ônus.
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5.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a
Administração poderá repetir o julgamento dos preços, após convocação de todos os
habilitados,
mediante
aviso
publicado
no
Diário
Oficial
do
Município
www.santana.ba.gov.br
6. DO PAGAMENTO
6.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no prazo não superior ao 10 (décimo) dia do mês subsequente,
com a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
6.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de
sua regularização por parte da contratada.
6.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 dias após a data de sua apresentação válida.
6.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da
nova proposta apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do
preço em vigor na data da entrega.
6.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o
documento será solicitado, imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de
Correção e esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de atualização do
valor contratado.
6.6 - O Consórcio se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos
devidos ao Fornecedor.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de
Preços a serem firmadas entre o Consórcio e o Fornecedor são as constantes desta Ata
e da Autorização para Fornecimento de Material - AFM, observando-se as condições
estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
7.2 - O Consóricio solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de
Preços, os quantitativos dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os
limites máximos estabelecidos no Edital.
7.3 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não
aceitar o prazo e condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os
Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.
7.4 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o CONSÓRCIO
poderá comprar de mais de um Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação,
desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não
possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Consórcio,
observadas as condições do Edital e os preços registrados dos demais Fornecedores.
7.5 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o
período da revisão prevista para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da
homologação da revisão.
7.6 - O Consórcio se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor
informações que visem esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a
providenciar a publicação resumida do objeto deste instrumento no Diário Oficial.
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8. DA ENTREGA
8.1 - O combustível será entregue imediatamente na sede do Posto de combustível,
diretamente na bomba, nos quantitativos indicados na AFM e recebidos por servidor
responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o
qual procederá a conferência.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após
adotados, pelo Município, todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º
8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Consórcio rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição
de fornecimento de material em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
8.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a
qualidade e pontualidade da entrega do material, providenciando sua imediata correção,
sem ônus para o Consorcio;
8.3 - Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para
adoção das providências cabíveis.
8.4 - O prazo de entrega do material será de até 72 (setenta e duas) horas, contados a
partir do recebimento da AFM pelo Fornecedor.
8.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão
de atesto na Nota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do
carimbo padrão.
8.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo
Fornecedor e desde que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela
Administração.
8.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste
instrumento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital.
9. DAS PENALIDADES
9.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata,
sujeitará o Fornecedor às sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo,
contudo, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de
Material - AFM, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade
da infração.
9.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o Contrato ou a Autorização para Fornecimento de Material - AFM, dentro de 10
(dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado,
por cada dia subseqüente ao trigésimo dia.
9.4 - O Consórcio se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor
o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condições estipuladas na Ata.
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9.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
o Fornecedor da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
9.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às
penalidades de impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de
declaração de inidoneidade que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da
rescisão da Ata e cancelamento do registro.
9.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo
previsto, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades cabíveis.
9.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Consórcio o equivalente a todos os
danos decorrentes de atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto
quando isto ocorrer por exigência do Consórcio ou, ainda, por caso fortuito ou força
maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Consórcio no prazo
imediatamente após a sua ocorrência.
9.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão,
direção e mão-de-obra para execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
10. DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 - Constituem motivo de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da
Lei n.º 8.666/93.
10.2 - Caso o Consórcio não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que
o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no Edital.
10.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições
previstas no Art. 79 da Lei n.º 8.666/93.
10.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Consórcio nos casos de rescisão previstos
nos Arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
11. DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de
execução, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos,
sempre que possível.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela diretoria
Administrativa do Consórcio.
12.2 - Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente,
sendo a ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
12.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Consórcio não
eximirá o Fornecedor da total responsabilidade na execução deste fornecimento.
13. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
13.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento do material, objeto deste
instrumento na conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra
este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
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14.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O Consórcio não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
Fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo
órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
15.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa
em processo administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de
Preços, Autorização para Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro
de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro
de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º
8.666/93.
15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas
seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito,
juntando-se o comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Santana,
www.santana.ba.gov.br, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data
da publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante
solicitação por escrito, desde que comprove estar definitiva ou temporariamente
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
Registro de Preços.
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o
desobriga do Fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual
deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Consórcio a
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a
aquisição dos bens constantes do Registro de Preços.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, para
dirimir eventuais conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com
renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
Santa Maria da Vitória, ... de ................ de 2021.
CONTRATANTE

FORNECEDOR
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a contratação de empresa para
fornecimento de combustíveis em postos sediados na Cidade de Santa Maria da Vitória BA, mediante a necessidade da contratante e, através do MENOR PREÇO GLOBAL.

MODELO DE PROCURAÇÃO

A ________________________, CNPJ nº ______________________, situada na
_______________, representada neste ato pelo Sr.(a) ___________________, RG Nº
______________ – ____/___, CPF Nº ____________________, pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Sr.(a)
_____________________, RG Nº ______________ – ____/___, CPF Nº
____________________, a quem confere amplos poderes para, junto ao Consórcio
Público Interfederativo de Saude da Bacia do Rio Corrente, com referencia à licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de PREÇO Nº 01/2021, formular e ofertar
lances, negociar preço, interpor recurso, desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame.

____________, ____ de ________________ de 2021.

Assinatura

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a contratação de empresa para
fornecimento de combustíveis em postos sediados na Cidade de Santa Maria da Vitória BA, mediante a necessidade da contratante e, através do MENOR PREÇO GLOBAL.
CREDENCIAL

Credencio o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, Estado civil,
profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela ..........,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº
....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, para
representar esta empresa, com poderes para praticar todos os atos necessários, relativos
ao procedimento licitatório, em especial apresentar documentos, prestar declarações de
qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de
prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado como
bom, firme e valioso.

Município _____de __________________ de 2021.

________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a contratação de empresa para
fornecimento de combustíveis em postos sediados na Cidade de Santa Maria da Vitória BA, mediante a necessidade da contratante e, através do MENOR PREÇO GLOBAL.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaro para devidos fins, que estou atendendo a todas as exigências constantes no
Edital referente ao Processo Licitatório / Pregão Presencial Para Registro de Preços nº
01/2021.

Município, ___ de _______________ de 2021.

Nome da Empresa
Assinatura
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a contratação de empresa para
fornecimento de combustíveis em postos sediados na Cidade de Santa Maria da Vitória BA, mediante a necessidade da contratante e, através do MENOR PREÇO GLOBAL.
MODELO DE DECLARAÇÃO DA PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à
......................................, declara, sob as penas da lei, que em suas instalações, não há
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a
realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 anos.

Município _____de __________________ de 2021.

________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a contratação de empresa para
fornecimento de combustíveis em postos sediados na Cidade de Santa Maria da VitóriaBA, mediante a necessidade da contratante e, através do MENOR PREÇO GLOBAL.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Modalidade
Licitação

de Número

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão
social/CNPJ) .................................... não está impedida de licitar ou contratar com a
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

Município _____de __________________ de 2021.
________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a contratação de empresa para
fornecimento de combustíveis em postos sediados na Cidade de Santa Maria da Vitória BA, mediante a necessidade da contratante e, através do MENOR PREÇO GLOBAL.
MODELO: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins
da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento
de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno
porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/2014 haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal e
trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a nãoregularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente
a definida no art. 86 .
Município _____de __________________ de 2021.
...................................................................................
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO XII - MINUTA DO CONTRATO
Pelo presente instrumento, O CISBARC- CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO
DE SAÚDE DA BACIA DO RIO CORRENTE, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ sob o nº 33.248.669/0001-56, com sede na Rua Cel. Clemente Araújo Castro,
264-A – sala - Centro, Santa Maria da Vitória-BA, CEP: 47.700-000, representado pelo
Presidente do Consórcio Sr. Marco Aurélio dos Santos Cardoso, brasileiro, casado,
residente na Professor Araújo, Sn – Areião, Alto de Santa Rita, Santana-BA, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa xxxxxxxx, inscrita no CNPJ: xxxxx, com
sede à xxx, nº xxxx, Bairro xxxx, xxx-UF, CEP: xxxxx, representada por xxxxxxx, portador
do RG: xxxxxx, inscrito no CPF: xxxxxxxxxxx, denominado CONTRATADA, tendo em
vista a homologação da licitação por Pregão Presencial SRP n° 01/2021, de conformidade
com a Lei nº 8.666/93 e Decreto n° 10.520/02 e alterações posteriores, firmam o presente
contrato, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de combustíveis em postos sediados
na Cidade de Santa Maria da Vitória - BA, mediante a necessidade da contratante,
descritos na Autorização de Fornecimento de Material- AFM nº ............../......... de acordo
com as especificações constantes do Anexo I do Instrumento Convocatório, condições
previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.
§1º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão
ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros
§ 2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento)
da quantidade licitada para cada item registrado.
§ 3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
§ 4º Do fornecimento: as empresas devem acusar o recebimento das Autorizações de
Fornecimento, colocando a data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo,
CPF e RG da pessoa que assina o documento, aquela que não o fizer, serão convocadas
através do Diário Oficial www.santana.ba.gov.br, à retirar a referida Autorizações de
Fornecimento na sede da Prefeitura dentro do prazo contratual, sob pena de receber
advertência;
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de entrega será imediatamente, a contar do recebimento da AFM - Autorização
de Fornecimento de Material pelo fornecedor.
O Presente contrato tem vigência de xxx (xxxxxxxxx) dias, em conformidade da vigência
deste Registro de Preços.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
constante da AFM nº NÚMERO.
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Parágrafo único. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material
de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal
da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das
obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:
1.0. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Dotação
Orçamentária e de acordo com a AFM de cada setor
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
§1º O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de
crédito em conta corrente, até 10 (décimo) dia do mês subsequente, a partir da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento
definitivo do objeto licitado.
§2º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
§3º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
§4º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da
regularização da pendência por parte da contratada.
§5º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu
efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
§6º Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega
imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da
data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao
período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento,
desde que não superior a quinze dias.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA –
REAJUSTAMENTO E REVISÃO
§1º Os preços são fixos e irreajustáveis.
§2º A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei
Federal nº 8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o
preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
§3º A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do
beneficiário do registro, ou por iniciativa da Administração, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou
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bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento
convocatório e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e
horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do
fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE
ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se
obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as
especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de
infra-estrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede
autorizada do fabricante, identificando-a;
m) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra
para execução completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
n) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total;
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal,
obriga-se a:
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a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de
10 (dez) dias corridos da sua assinatura.
CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO
A forma de fornecimento do presente contrato será a de aquisição parcelada pelo sistema
de registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO
OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na
forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total
ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
§1º O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal
8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório
sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei 10.520/02 e
8.666/93, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso
injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§1º A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada –
quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda,
se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
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A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências
contratuais, e as previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93,
não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e
condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento,
no convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na
referida licitação.
As partes elegem o Foro da Cidade do Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias
de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e
achado conforme.
Santa Maria da Vitória -BA, ____ de ________ de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas

Testemunhas
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