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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022–SRP
DADOS DO EDITAL
I. PROCESSO ADMINISTRATIVO /DATA
Processo Administrativo nº 067/2022 de 20 de abril de 2022
II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022–SRP
III. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
Menor Preço Por Lote
V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
VI. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a Seleção de propostas para Registro de Preços para
fornecimento futuro e eventual aquisição de materiais de construção, para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, conforme
informações constantes deste Edital e seus anexos.
VII. LOCAL DA ENTREGA
Os materiais deverão ser entregues no Endereço da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
indicado na Autorização de Fornecimento de Materiais, conforme consta especificado no
Edital e Anexos.
VIII. FORMA DE FORNECIMENTO
Parcelada.
IX. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO
E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA 11/05/2022
HORÁRIO: 9h30min
LOCAL: Sala do Setor de Licitações, Praça Apio Medrado s/n – Centro – CEP 44.590.000
Santa Teresinha – Bahia.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Município de Santa
Teresinha, na licitação para Registro de Preços não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil, conforme § 2°. Decreto Municipal nº 1378/2020 de 07/01/2020
XI. PRAZO DE VIGÊNCIA
12 meses
XII. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de
21/06/1993, Lei nº 6.729/79, reformada pela Lei nº 8.132/90, Lei Complementar n.º 123,
1
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14/12/2006, Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 1.378/2020 de
07/01/2020 e alterações pertinentes.
XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pelo pregoeiro
e sua equipe de apoio, diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às
17h00min, no Setor de Licitações, Praça Apio Medrado s/n – Centro – CEP 44.590.000
Santa Teresinha – Bahia, pelo e-mail: santateresinhalicita@gmail.com ou pelo telfax (075)
3639-2132 / 3639-2141.
XIV. PREGOEIRO RESPONSÁVEL/ATO DE DESIGNAÇÃO: João Bastos da Silva Junior- Decreto
Decreto Nº.1647/2022 de 04 de janeiro de 2022
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XV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
15.1. São admitidas a participar da licitação todas as empresas interessadas que atenderem
a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao
ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
15.2. Não poderão participar:
a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município
de Santa Teresinha, durante o prazo da sanção aplicada;
b) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o
Município de Santa Teresinha, durante o prazo da sanção aplicada;
d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
f) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
i)
Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco
com servidor ou com agente político da Administração Pública Municipal (TCU - Acórdão
1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).
j) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
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15.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções
e penalidades legais aplicáveis.
15.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
XVI – DO CREDENCIAMENTO
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto o pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente e Contrato Social da licitante.
16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial, conforme Modelo
do Anexo IV, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio,
proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
16.3. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, preferencialmente, mediante apresentação de
Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 10, de
05 de dezembro de 2013, expedida pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração
– DREI, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se
beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do
disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
16.4. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento,
bem assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão,
inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Caso não tenha interesse em
participar da fase de lances, o proponente pode remeter os envelopes ao órgão ou entidade
que promove a licitação pela melhor forma que encontrar, inclusive por via postal ou outro
meio eficaz de protocolo.
16.5. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos
envelopes não poderão rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou
mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando
4
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que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de
quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que
estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
16.6. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência
do direito ao recurso.
16.7. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição
dessas empresas pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da
licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado
da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão
destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.
16.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVII - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
17.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições Lei n.º 10.520, de
17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º
123, 14/12/2006, Decreto Federal n.º 7.892, de 23/01/2013 e Decreto Municipal nº
1378/2020 de 07/01/2020 e alterações pertinentes e demais legislações regentes da
matéria.
17.2. Este certame será dirigido pelo pregoeiro e pela Equipe de Apoio, acompanhado pela
Assessoria Jurídica do Município, Controladoria Geral do Município e demais agentes da
Administração Pública que se fizerem presentes.
17.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior
compreendendo: greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das
partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O motivo de força maior
pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
XVIII - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
18.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de
Preços, endereçada o pregoeiro, com indicação dos elementos a seguir:
5
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RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022–SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇOS
18.2. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 01
(uma) via, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente rubricada nas demais.
18.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente
de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo
propostas alternativas.
18.4. A proposta deverá apresentar o preço por Lote expressos em R$ (reais). Quando o
resultado da operação final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser
eliminadas as casas decimais a partir da terceira, considerando para valores em centavos,
apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação deverá ser efetuada no valor final
por tipo de produto
18.5. Os preços serão para entrega dos produtos neste Município e deverão incluir todas e
quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos,
encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às especificações do objeto licitado.
18.6. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
18.7. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
18.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade
das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos
compromissos assumidos.
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18.9. Não serão aceitos nenhum preço unitário ou global, superiores ao médio estimado,
constante no respectivo edital.
XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do
Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando
que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para
a prática dos demais atos inerentes ao certame (art. 11 do Decreto federal nº 3.555/00).
19.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar o pregoeiro a
Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às
Exigências de Habilitação previstas neste edital, Anexo V, e os envelopes da proposta de
preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
19.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a
respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
19.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será
realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos
licitantes e pelo pregoeiro.
19.5. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
19.6. O pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na
impossibilidade de obter pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam
os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de
lances verbais.
19.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
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19.9. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá
suspender a sessão do pregão e estabelecer uma ‘nova data’, com prazo não superior a 03
(três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
19.10. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
19.11. O critério de julgamento será o de menor preço por LOTE
19.12. É vedada a oferta de lance com vista a empate.
XX - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
20.1. Após a classificação das propostas, 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.
20.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
20.3. O pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser
ofertado pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma,
possibilitar a manutenção das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
20.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o
pregoeiro poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado
da contratação, a ser admitido como variação entre um lance e outro.
20.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
20.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 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.
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20.7. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de
Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido.
20.8. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta
apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5%
(cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada
poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu
favor o objeto deste Pregão;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais
bem classificada, na forma do subitem anterior, o pregoeiro , convocará as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta Condição, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição,
o pregoeiro procederá ao sorteio, definindo e convocando a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.
20.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006,
o pregoeiro poderá formular contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições
diferentes das previstas neste Edital.
20.10. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação ao valor estimado para a contratação.
20.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital,
o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, 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
pela Autoridade Superior.
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20.12. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº. 123/06 não
implica a inabilitação automática.
20.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes
presentes.
XXI - DA NEGOCIAÇÃO
21.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006,
o pregoeiro poderá encaminhar contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado
o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições
diferentes das previstas neste Edital.
21.2. A negociação será realizada pelo pregoeiro, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
XXII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
22.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação ao valor estimado para a contratação.
22.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
22.3. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão.
22.4. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade de preço, o pregoeiro poderá solicitar da respectiva licitante o
encaminhamento da amostra.
22.5. Se a proposta não for aceitável ou se a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante não
atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim,
10
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sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a
este Edital.
XXIII - DA VISTORIA E DA DEMONSTRAÇÃO DO FORNECIMENTO
23.1. Não se exigirá que o licitante realize vistoria do local de entrega do material.
Entretanto, poderá a Coordenação de Compras da Secretaria de Administração e
Planejamentos, realizar vistoria nas instalações e equipamentos utilizados pelo Licitante
para o objeto desta Licitação.
23.2. Será exigida apresentação do material ofertado.
XXIV - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
24.1. As licitantes deverão incluir no Envelope a seguinte documentação abaixo, que poderá
ser apresentada: em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original
para ser autenticada pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, com a
seguinte indicação:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022–SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “B”- HABILITAÇÃO
24.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
24.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
11
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OBSERVAÇÕES:
x
x
x
x

Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta deverá ser
apresentada juntamente com o ato constitutivo, estatuto ou contrato social;
Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação, desde que
registrada e contendo todas as cláusulas legalmente exigidas;
Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas
deverão ser apresentadas pelo licitante.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento,
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

24.2.2. 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 inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
d) Prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante,
na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da
Dívida Ativa da União (ou positiva com efeitos de negativa), abrangendo inclusive as
contribuições sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de
02/10/2014.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação
de
certidão
negativa
de
Débitos
Trabalhistas
(CNDT)
(www.tst.gov.br/certidao).
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
22.2.2.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
12
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aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
22.2.2.2. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão
expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos
últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.
22.2.2.3. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
22.2.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME/EPP,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
22.2.2.5. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a
abertura da fase recursal;
22.2.2.6. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação.
24.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à
data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade;
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
13
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OBS. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante ou em outro órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
24.2.3.1. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital,
deverão juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de
Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da
Receita Federal e a Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do
arquivo (balanço e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo
pode ser confirmado no site da Receita Federal sobre o número de
autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação
da empresa junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
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24.2.3.2. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
24.2.3.3. No presente caso a boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um) e
Endividamento Geral (IEG) mínimo igual a 1,0 resultantes da aplicação das fórmulas
abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:
LG =

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

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

IEG =

Passivo Circulante
Circulante
Ativo Total

+

Passivo

Não

OBS: A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos
índices acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor cumulativo
de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de qualificação
econômico-financeira.
24.2.3.3. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos
juntado ao balanço.
24.2.3.4. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar
os cálculos.
24.2.3.5. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
24.2.3.6. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente
desobrigadas da apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração
nesse sentido e apresentar a documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei,
devidamente assinada por contador responsável.
15
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24.2.3.7. Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou
para a locação de materiais, não será exigido do MEI, ME ou EPP a apresentação de
documentação relativa à qualificação econômico-financeira, de que trata o art. 31 da Lei
Federal nº 8.666/93.
24.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, compatível em características com o objeto da licitação.
24.2.5. Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, e ao inciso XVIII do art.78 da Lei nº. 8.666/93, através da apresentação de
declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa conforme Modelo
do Anexo VI.
24.2.6. O pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes.
24.2.6.1. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da
licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
24.2.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
24.2.8. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de
Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido.
24.2.8.1. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

16

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 30PQ0BTGYCENHDSF0DGTAQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santa Teresinha

Segunda-feira
25 de Abril de 2022
19 - Ano - Nº 2269

24.2.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar
a licitação.
24.2.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor.
24.3. O licitante vencedor deverá encaminhar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
proposta de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços.
XXV. DOS RECURSOS
25.1. Declarado o vencedor, em sessão pública, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da
síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada
implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, será realizada a
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
25.2. 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 contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no
primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente.
25.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão
ou entidade promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três)
dias úteis.
25.4. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias
úteis para decidir o recurso.
25.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
25.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
25.7. Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.
17
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XXVI. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
26.1. Não havendo a manifestação de recurso, constando o atendimento das exigências
fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do
certame.
26.1.1. Após a adjudicação do objeto da licitação à proponente vencedora, o Processo será
encaminhado pelo pregoeiro para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior.
26.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade
superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o
procedimento licitatório.
26.3. O objeto deste Pregão será adjudicado, globalmente, à licitante vencedora, depois de
decididos os recursos, quando houver, sujeito o certame à homologação da autoridade
competente.
26.4. A adjudicação do objeto e a homologação do resultado desta licitação não implicarão
direito à contratação.
XXVII. DA CONTRATAÇÃO
27.1. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento
equivalente, se for o caso, no prazo de até 03 (três) dias corridos contados da convocação,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei federal nº 8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação uma vez durante o seu
transcurso, por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.
27.2. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação para a
celebração do contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis, observado o disposto nos incisos XV e XVI do art. 11 do Decreto Municipal nº
037/13.
27.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou
não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
18
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atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação
independentemente da cominação prevista no art. 81 Lei federal nº 8.666/93. (art. 64, § 2º
da Lei federal nº 8.666/93).
27.4. Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado
e favorecido da Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que
contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
27.4.1. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93 e no art.
7º da Lei federal nº 10.520/02, 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.
27.4.2. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
27.5. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em
curso.
27.5. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas
as condições de habilitação.
27.6. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
27.7. O contrato a ser firmado obedecerá à Minuta constante no Anexo III deste Edital.
27.8. O Município publicará no seu Diário Oficial, o extrato dos contratos celebrados, no
prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação
de seu número de referência.
XXVIII. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19
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28.1. 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.
28.2. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das
dotações vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade Gestora: 0501
Projeto/Atividade: 2080
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 15000000
28.3. Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei
federal nº 8.666/93, o pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária
(transferência ou depósito), no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados a partir do
fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o
cumprimento da obrigação do objeto da licitação.
28.4. As situações indicadas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal
eletrônica.
28.5. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da CONTRATADA.
XXIX. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
29.1. 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) do valor inicial
atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei federal nº 8.666/93.
29.2. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
os contratantes.
29.3. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data
de apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante
a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A)/IBGE, em atendimento as
determinações da Lei 9.069 de 29/06/95 e Lei 10.192 de 14/02/01.
29.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor
o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
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desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
29.5. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora
deverá apresentar sua solicitação por escrito, na Secretaria Municipal da Fazenda, contendo
os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal.
29.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento,
de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
29.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
29.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios
devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da
ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I = 6/100
365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
XXX. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
30.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante
não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
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30.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei federal nº
8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem
qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente
aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita
fundamentada.
30.3. O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja
superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma
comissão de, no mínimo, 03 (três) membros.
30.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
30.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato.
XXXI. DAS SANÇÕES
31.1. A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e
eficiência da execução integral do contrato.
31.2. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em
prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do
contrato.
31.3. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução
do contrato que vierem a acarretar prejuízos ao Município, sem exclusão da
responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
31.4. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
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III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a licitante ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
31.5. As sanções de multa podem ser aplicadas à Contratada juntamente com a de
advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração
e impedimento de licitar e contratar com a Administração e poderão ser descontadas do
pagamento a ser efetuado.
31.6. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
Contratada, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar
com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
31.7. 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 do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se 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 subsequente ao trigésimo.
31.8. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
31.9. 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
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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.
31.10. A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
31.11. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até cinco anos, ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
XXXII. DA RESCISÃO
32.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei federal nº 8.666/93.
32.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
32.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serão esta ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do mesmo
diploma.
XXXIII. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
33.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em
face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e sufi ciente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei federal nº 8.666/93.
33.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
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33.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação
do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
XXXIV. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
34.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do
pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão, o que não poderá ser feito através de fax ou e-mail.
34.2. As impugnações ao Edital deverão ser protocoladas no Sala do Setor de Licitações,
Praça Apio Medrado s/n Centro Santa Teresinha - Bahia, s/nº, CEP 44.590-000. É admitida
a Impugnação, por meio eletrônico, dede que encaminhada, exclusivamente, para o endereço
eletrônico santateresinhalicita@gmail.com
34.3. O pregoeiro, se for o caso, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do Termo
de Referência, decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis.
34.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, a alteração não afetar a formulação das propostas.
34.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser
enviados o pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente para o endereço eletrônico santateresinhalicita@gmail.com
34.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico www.santateresinha.ba.gov.br, para
conhecimento das licitantes interessadas e da sociedade em geral, cabendo aos interessados
em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
XXXVI. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
36.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei nº.
10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei Federal nº 9.503/97; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 7.507/2011, Decreto Municipal nº 1378/2020 de 07/01/2020 e demais
legislações regentes da matéria.
36.2. Este certame será dirigido pelo pregoeiro e pela Equipe de Apoio, acompanhado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais agentes da Administração Pública que se
fizerem presentes.
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36.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior
compreendendo: greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das
partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O motivo de força maior
pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
36.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
36.5. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por
conveniência exclusiva da Administração.
36.6. 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.
36.7. É facultada o 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.
36.8. 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.
36.9. 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.
36.10. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre de
greve, se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, e comprovar que
a vigência se expirou após deflagrada a greve, deverá apresentar o documento vencido,
juntamente com a comprovação de que órgão expedidor encontra-se em paralisação através
de matéria e/ou reportagem ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor.
36.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos requeridos neste Edital e seus anexos.
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36.12. Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento
da sessão, podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso
persista na conduta faltosa.
XXXVII - DOS ANEXOS
37.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – ATA REGISTRO DE PREÇO;
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

XXXVIII - DO FORO
38.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Cidade de Santa Teresinha, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
38.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em
vigor, em especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002, Lei Complementar
123/2006.
Santa Teresinha - BA, 20 de abril de 2022.

João Bastos da Silva Junior
Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022–SRP
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
Constitui objeto desta Licitação a Seleção de propostas para Registro de Preços para
fornecimento futuro e eventual aquisição de materiais de construção, para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, conforme
informações constantes deste Edital e seus anexos, de acordo com as especificações e
quantitativos constantes do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital.
2.META FÍSICA
2.1. A estimativa do consumo do objeto é a seguinte:
LOTE 01

nº
1
2
3
4

5

UND.
MEDIDA

DESCRIÇÃO
ARGAMASSA AC I 20kg USO
INTERNO
ARGAMASSA AC II20kg USO
INTERNOP E EXTERNO
ARGAMASSA AC III 20KG USO
EXTERNO
BENZOCREOL
DESINFETANTE
TIPO CREOLINA, EMBALAGEM COM
NO MÍNIMO 1L
ROLO FIO NYLON 3.0MM 2KG
QUADRADO REFORÇADO 3MM
APROX. 250MT

6 CAL VIRGEM 20 KG
CAL, FINO, PARA
EMBALAGEM 10 KG
CAL, FINO, PARA
8
EMBALAGEM 8 KG
7

PINTURA.
PINTURA.

VALOR
UNITÁRIO
R$
15,89
R$
21,80
R$
29,25

VALOR
TOTAL
R$
1.589,00
R$
2.180,00
R$
2.925,00

Sacos

100

Sacos

100

Sacos

100

Embalagens

500

R$
15,66

R$
7.830,00

Rolos

2

R$
252,07

R$

Sacos

100

Unidades

200

Sacos

200

R$
39,20
R$
25,70
R$
15,20
R$
47,43
R$
126,84

R$
3.920,00
R$
5.140,00
R$
3.040,00
R$
2.371,50
R$
12.684,00

9 CATALISADORES P/ RESINA 250ML Unidades
10 SELADOR ACRÍLICO 18L

QUANT.

Latas

50
100
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11

12
13
14
15
16
17
18
19

20

CORANTE LÍQUIDO, PARA COLORIR
TINTA A BASE D' ÁGUA, BISNAGA
CORES VARIADAS EMBALAGEM DE
50ml
ESMALTE SINTÉTICO 3,6ML SECAGEM RÁPIDA (MADEIRAS E
METAIS)
ESMALTE SINTÉTICO 3,6ML SECAGEM RÁPIDA A BASE D'ÁGUA
ESMALTE SINTÉTICO 900ML SECAGEM RÁPIDA (MADEIRAS E
METAIS)
FUNDO GALVANIZADO (primer)
CINZA 900ML
FUNDO GALVANIZADO, (primer)
BRANCO 3,6ML
MASSA ACRÍLICA.
PAREDE
EXTERNAS. EMBALAGEM COM NO
MÍNIMO 18L
MASSA PVA. PAREDES INTERNAS.
Embalagem com no mínimo 13kg
PIGMENTO EM PÓ, TIPO XADREZ,
CORANTE
250G
PARA
REVESTIMENTO EM CERÂMICAS
PISO CERÂMICO
45 X 45CM
INTERNO PEI 4 TIPO A ALTA
RESISTENCIA BRANCO BRILHANTE

Unidades

100

R$
8,82

R$

Unidades

200

R$
69,39

R$
13.878,00

Unidades

200

R$
118,75

R$
23.750,00

Unidades

100

R$
42,33

R$
4.233,00

Unidades

30

Galões

30

R$
39,17
R$
106,91

R$
1.175,10
R$
3.207,30

Latas

100

R$
94,33

R$
9.433,00

Unidades

100

R$
22,06

R$
2.206,00

Unidades

50

R$
14,30

R$

Metros
quadrados

1.000

R$
43,10

R$
43.100,00

200

R$
62,97

R$
12.594,00

500

R$
7,44

R$
3.720,00

25

R$
35,46

R$

10

R$
472,58

R$
4.725,80

PORCELANATO
RETIFICADO Metros
21 ESMALTADO TIPO A, PEI-5, 0.60 X
quadrados
0.60CM
REJUNTE FLEXIVEL INTERNO E
22 EXTERNO 1KG
Impermeável, Pacotes
Lavável, Anti-Fungo
23

REMOVEDOR
TINTA 500G

PASTOSO PARA

Unidades

RESINA PARA BRILHO, TIPO LIQUI
BRILHO,
Proporciona
um
acabamento de acetinado a semi24
Latas
brilho misturado na tinta ou
utilizado na última demão. LATA OU
BALDE DE 18L

882,00

715,00

886,50

29
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REVESTIMENTO
CERÂMICO
25 BRANCO BRILHANTE 32 X 56CM
PEI 4 ALTA RESISTENCIA
SELADOR ACRÍLICO DE PAREDE
26
3,6L
SILICONE, transparente acetico,
27
280g
Telha Cerâmica, com medidas
aproximadas: 40,8 x 15,5cm - TIPO
28
PAULISTINHA/COLONIAL,
Resinada Vermelho
TELHA DE AÇO GALVANIZADA,
29 CAMADA DE ZINCO, MEDIDAS
APROXIMADAS: 1MT X 7MT
TELHA DE FIBRA DE CIMENTO
ONDULADA
REFORÇADA,
30
Comprimento 244 Cm, Largura 50
Cm x 6mm
TELHA DE FIBRA DE CIMENTO,
31 Comprimento 305 Cm, Largura 110
Cm, Espessura 6 Mm
Telha em Cerâmica,
TIPO
PORTUGUESA REALEZA GOLD, com
32
medidas aproximadas 40,2 X
24,3cm
TEXTURA ACRÍLICA BRANCA 18L
33
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
THINNER SOLVENTE 900ML PARA
34
DILUIÇÃO E ESMALTES SINT.
TINTA PINTA PISO LATA OU
35
BALDE DE 18L
TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO
36 NEVE PAREDES EXTERNAS LATA
OU BALDE DE 18L
TINTA ACRILICA RENDE MUITO/
RENDE MAIS. LATA OU BALDE DE
37
18L.
RENDIMENTO MÍNIMO.
500M²
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA 38 AMARELA A BASE DA ÁGUA. LATA
OU BALDE DE 18L

Metros
quadrados

200

Unidades

10

Unidades

20

Unidades

5.000

Unidades

R$
29,79
R$
40,34
R$
18,28

R$
5.958,00
R$

403,40

R$

365,60

R$
2,57

R$
12.850,00

100

R$
445,55

R$
44.555,00

Unidades

200

R$
23,63

R$
4.726,00

Unidades

200

R$
98,67

R$
19.734,00

Unidades

15.000

R$
1,80

R$
27.000,00

Unidades

50

Embalagens

200

Latas

50

R$
88,50
R$
35,74
R$
220,75

R$
4.425,00
R$
7.148,00
R$
11.037,50

Latas

100

R$
251,98

R$
25.198,00

Latas

100

R$
272,08

R$
27.208,00

Latas

20

R$
496,94

R$
9.938,80
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TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA 39 PRETA A BASE DA ÁGUA. LATA OU Latas
BALDE DE 18L
TINTA EM PÓ PARA PAREDE
40
Unidades
PACOTE C/ 2KG
TINTA IMPERMEABILIZANTE LATA
41
Latas
OU BALDE DE 18L
42 TINTA IMPERMEABILIZANTE 3,6L
43
44
45
46

TINTA LATÉX ACRÍLICA ACABAM.
FOSCO LATA OU BALDE DE 18 L
TINTA SEMI-BRILHO LATA OU
BALDE DE 18L
TINTA SPRAY CORES DIVERSAS
LATA. COM NO MÍNIMO 360ML
VERNIZ
EXTRA
MARITIMO
BRILHANTE P/ MADEIRA 3,6ML -

Galões
Latas
Latas

20
100
150
150
100
100

Unidades

250

Latas

100

R$
503,01

R$
10.060,20

R$
8,02
R$
255,49
R$
102,39
R$
193,88
R$
287,18
R$
18,77
R$
114,04

R$

802,00

R$
38.323,50
R$
15.358,50
R$
19.388,00
R$
28.718,00
R$
4.692,50
R$
11.404,00
R$
495.983,34

TOTAL
LOTE 02
DESCRIÇÃO
Nº

UND.
MEDIDA

AREIA LAVADA FINA
Metros
1 M³
cubicos
AREIA, TIPO NORMAL
BRASILEIRA,
TIPO
GOMA,
GRANULOMETRIA
Metros
2 FINA/MÉDIA, PARA
cubicos
LEVANTE E REBOCO
(M³)

BLOCO CALHA DE
3 CONCRETO
Unidades
14X19X39 CM
BLOCO CERÂMICO P/
LAJE
(
LAJOTA)
4 Dimensões:
Unidades
7x20x30cm
BLOCO DE CIMENTO
5 14X19X39 CM
Unidades

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1.000

R$
89,41

R$

89.410,00

1.000

R$
93,02

R$

93.020,00

5.000

R$
5,74

R$

28.700,00

5.000

R$
2,30

R$

11.500,00

5.000

R$
2,85

R$

14.250,00
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BLOCO/TIJOLO
CERÂMICO 9X14X24
6 CM, COM NO MÍNIMO Unidades
6 FUROS (VALOR DO
MILHEIRO)
CIMENTO 50KG, DE
BOA QUALIDADE
ESTRIBO
8 VERGALHÃO 4,2mm,
CA-60,7x17
FERRAGEM PRONTA
ESTRIBO 7X17 3/8
9
C/ 6MT EM AÇO CA
50
FERRAGEM PRONTA
ESTRIBO 7X17 5/16
10 C/ 6MT EM AÇO CA
50
7

11
12

GESSO EM PÓ 1KG
GESSO EM PÓ 20KG

20.000

R$
1,11

R$

Unidades

2.500

R$
40,30

R$
100.750,00

Unidades

2.000

R$
1,52

R$

3.040,00

Unidades

100

R$
226,18

R$

22.618,00

Unidades

100

R$
163,28

R$

16.328,00

Quilogramas

100

R$

588,00

Unidades

150

R$

5.152,50

LAJE PRÉ-MOLDADA
TRELIÇADA - LAJOTA
CERÂMICA,
Metros
13 7X20X30cm - VALOR
Quadrados
DO
METRO
QUADRADO
14

PEDRA BRITA N° 01

Metros
cubicos

TIJOLO
MACIÇO
PARA
ALVENARIA
MEDIDAS Unidades
15 COM
APROXIMADAS 4,3 X
9,1 X 19 CM
Treliça EM AÇO- 4,2 x
16 4,2x 6,0mm. Barra Unidades
Com 6M
VARA DE FERRO 1/2 FERRO
12,5MM
17
Unidades
(1/2")
CA
50
11,556KG 12M

R$
5,88
R$
34,35

22.200,00

1.000

R$
65,56

R$

65.560,00

1.000

R$
97,25

R$

97.250,00

5.000

R$
0,85

R$

4.250,00

300

R$
57,33

R$

17.199,00

100

R$
114,08

R$

11.408,00

32

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 30PQ0BTGYCENHDSF0DGTAQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
25 de Abril de 2022
35 - Ano - Nº 2269

Santa Teresinha

18

19

20

21

VARA DE FERRO 1/4 FERRO 6,3MM (1/4")
CA 50 2,940KG 12M
VARA DE FERRO 3/8 FERRO 10MM (3/8")
CA 50 7,404KG 12M
VARA DE FERRO 5/16
- FERRO 8MM (5/16")
CA 50 4,740KG 12M
VARA DE FERRO DE
5/8 - FERRO 16MM
(5/8")
CA
50
18,936KG 12M

Unidades

300

R$
40,30

R$

12.090,00

Unidades

300

R$
87,52

R$

26.256,00

Unidades

200

R$
65,66

R$

13.132,00

Barras

100

R$
225,72

R$

22.572,00

200

R$
23,75

R$

4.750,00

VARRA DE FERRO
22 VERGALHÃO 4.2 CA Unidades
50 12MT

R$
682.023,50

TOTAL
LOTE 03
DESCRIÇÃO
Nº

UND.
MEDIDA

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ABRAÇADEIRA
DE
NYLON
CINTA
PLASTICA PRETA 1 ENFORCA GATO 10CM Pacotes
- PACOTE COM 100
UNIDADES

200

R$

16,11

R$

3.222,00

ABRAÇADEIRA
DE
NYLON
CINTA
PLASTICA PRETA 2 ENFORCA GATO 30CM Pacotes
- PACOTE COM 100
UNIDADES

100

R$

32,61

R$

3.261,00

500

R$
6,30

R$

3.150,00

500

R$
5,30

R$

2.650,00

ABRAÇADEIRA AÇO
Unidades
TIPO U "4"
ABRAÇADEIRA INOX
TIPO U GRAMPO 4
Unidades
REFORÇADA
C/
PORCA E ARRUELA
3
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5

6

7

8

ÁCIDO MURIÁTICO 1L
- PARA LIMPEZA DE
PISOS
ADESIVOS
DE
CONTATO
200G/
COLA SAPATEIRO
ADUELAS (BATENTE)
DE
MADEIRA
P/
PORTA DE 0,80 CM X
2,10CM
AGUARRÁS COM NO
MÍNIMO 900ML P/
DILUIÇÃO DE TINTAS,
ESMALTES E LIMPEZA
EM GERAL

Unidades

100

R$

18,56

R$

1.856,00

Unidades

30

R$

13,47

R$

404,10

Unidades

30

R$

139,18 R$

4.175,40

Unidades

300

R$

16,27

R$

4.881,00

100

R$

25,80

R$

2.580,00

15

R$

458,15 R$

6.872,25

100

R$

27,60

R$

2.760,00

Quilogramas

100

R$

23,89

R$

2.389,00

Quilogramas

50

R$

24,50

R$

1.225,00

Unidades

50

R$

67,89

R$

3.394,50

Unidades

25

R$
148,97

R$

3.724,25

Unidades

5.000

R$
0,50

R$

2.500,00

ANTI
FERRUGEM,
DESENGRIPANTE,
9 TIPO WD-40, SPRAY Unidades
COM NO MÍNIMO
300ML
ARAME
FARPADO,
ROLO DE 500MT,
2.502KG, Material Aço,
10
Rolos
Tratamento
Superficial
Galvanizado
ARAME LISO N° 16
11 GALVANIZADO
Quilogramas
ARAME
RECOZIDO
12 COMUM
ARAME
RECOZIDO
13 TRANÇADO
BARRA DE APOIO DE
40CM, RETA, INOX
14
CROMADO
P
BANHEIRO
BARRA DE APOIO DE
80CM, RETA, INOX
15
CROMADO
P
BANHEIRO
BUCHA PLÁSTICA DE
16 FIXAÇÃO 10MM
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CADEADO - CADEADO
EM LATÃO 35 MM Cadeado,
Tipo
Tradicional,
Corpo
Em Unidades
17
Latão, Haste Em Aço
Inoxidável, Com 2
Chaves

150

R$
27,32

R$

4.098,00

100

R$
18,48

R$

1.848,00

100

R$
76,17

R$

7.617,00

100

R$
244,58

R$

24.458,00

100

R$
34,32

R$

3.432,00

Unidades

50

R$
12,96

R$

648,00

Unidades

50

R$
15,81

R$

790,50

Metros

50

R$
1,99

R$

99,50

Metros

50

R$
2,04

R$

102,00

CADEADO
25
Cadeado,
Material
Latão Maciço, Material
Haste Aço Temperado,
18
Unidades
Cor
Amarela,Altura
Haste
20
Mm,
Quantidade Chaves 02
Un
CAIXA PADRÃO PARA
S/ Unidades
19 HIDROMETRO
MURETA
CAIXA PADRÃO PARA
HIDROMETRO
C/
20 MURETA
EM Unidades
CONCRETO
CANTONEIRA
MÃO
FRANCESA - MãoFrancesa, Material Aço
Tamanho Unidades
21 Carbono,
Aproximado 40 X 30
Cm,
Aplicação
Prateleira, Cor Branca
COLA INSTANTÂNEA
22 ADESIVO MULTI-USO
20G
COLA P/ MADEIRA
23 500G COLAGENS E
REPAROS
Corda, Material Seda,
8
Mm
24 Diâmetro
(VALOR DO METRO)
Corda, Material Sisal,
Tipo
Torcida
(3
Pernas), Diâmetro 10
25
Mm,
3/8.
Fornecimento em rolo
de 10 M.
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CORRENTES
26 GALVANIZADA 5/16
Quilogramas
DOBRADIÇA
C/3
UNID. "3" P/ PORTA E
27 JANELA
EM
AÇO Pacotes
CROMADO

50

R$
50,85

R$

2.542,50

100

R$
28,42

R$

2.842,00

100

R$
24,23

R$

2.423,00

1.300

R$
14,00

R$

18.200,00

Pacotes

150

R$
3,99

R$

598,50

Unidades

150

R$
56,05

R$

8.407,50

Unidades

150

R$
51,29

R$

7.693,50

Unidades

50

R$
77,50

R$

3.875,00

TIPO Unidades

70

R$
23,38

R$

1.636,60

DOBRADIÇA
C/3
UNID. 2.1/2 P/ PORTA
28 E JANELA EM AÇO Pacotes
CROMADO
29

30

31

32

33

EPS
ISOPOR
1MX33CMX8CM
Espaçador, Material
Plástico
Rígido,
Largura
2
Mm,
DIMENSÃO
3X28X2CM,
JUNTA
PISO 100PÇS.
FECHADURA
EXTERNA
FECHADURA,
de
embutir, para porta
externa,
com
tambor,em
aço
cromado, com 02
chaves e 02 parafusos.
FECHADURA
INTERNA
FECHADURA,
de
embutir, para porta
interna,
com
tambor,em
aço
cromado, com 02
chaves e 02 parafusos.
FECHADURA
PARA
PORTÃO. Dimensão da
Máquina da Fechadura
100 mm. Acompanha:
2 Chaves. Material:
Aço.Ambiente: externo

FECHADURA
34 SOBREPOR
CAIXÃO 930

Unidades

36

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 30PQ0BTGYCENHDSF0DGTAQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
25 de Abril de 2022
39 - Ano - Nº 2269

Santa Teresinha

FERROLHO
LATÃO
10CM Ferrolho Latão
35 Oxidado
Naval Unidades
520x10cm
36
37

38

39

40

41

FERROLHO REDONDO
GALVANIZADO N° 3
FITA ADESIVA CREPE,
NA COR BEGE, com 24
ou 25 MM X 50 MT
FITA
DE
DEMARCAÇÃO
DE
ÁREA,
ZEBRADA,
medidas aproximadas:
70MM
x
200M
AMARELA E PRETA
GONZO
POLIDO
DOBRADIÇA
FECAHDO 3/8
GRAMPOS
GALVANIZADO
P/
CERCA EM AÇO 7/8X9
LAVANDERIA
TANQUE SINTÉTICA
DUPLA COM MEDIDAS
MÍNIMAS DE 100CM X
50CM

100

R$
30,00

R$

3.000,00

Unidades

100

R$
12,31

R$

1.231,00

Unidades

300

R$
8,59

R$

2.577,00

Unidades

50

R$
21,90

R$

1.095,00

Unidades

50

R$
1,90

R$

95,00

Quilogramas

100

R$
20,50

R$

2.050,00

Unidades

20

R$
285,30

R$

5.706,00

20

R$
97,89

R$

1.957,80

200

R$
35,08

R$

7.016,00

500

R$
2,70

R$

1.350,00

700

R$
0,96

R$

672,00

500

R$
10,08

R$

5.040,00

LAVATÓRIO
DE
COMUM Unidades
42 LOUÇAS
SUSPENSO - PIA
LAVATÓRIO
PLÁSTICO COM COM
43
Unidades
VALVULA SUSPENSO PIA
LIXA P/ FERRO N° 100
44
Unidades
LIXA
P/
45 MADEIRA/PAREDE,
Unidades
Tipo Grão N° 180
LONA
PLASTICA
DUPLA FACE 200
MICRAS
4
DE
46
Metros
LARGURA.
VALOR
REFERENTE
AO
METRO.
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MANTA ASFALTÍCA
Auto
Adesiva
47 Aluminizada 30 Cm X Rolos
10 M (ROLO COM
10M)
MANTA
LÍQUIDA
IMPERMEABILIZANTE
48 EMBALAGEM COM NO Embalagens
MÍNIMO 4KG

40

R$
86,30

R$

3.452,00

100

R$
108,00

R$

10.800,00

2.000

R$
3,13

R$

6.260,00

Unidades

2.000

R$
3,40

R$

6.800,00

Unidades

1.000

R$
2,90

R$

2.900,00

Unidades

200

R$
3,54

R$

708,00

Unidades

200

R$
8,34

R$

1.668,00

20

R$
206,78

R$

4.135,60

10

R$
297,38

R$

2.973,80

1.000

R$
29,97

R$

29.970,00

500

R$
26,50

R$

13.250,00

100

R$
28,40

R$

2.840,00

PARAFUSO C/ PORCA
E
ARRUELA
49 PARAFUSO C/ PORCA Unidades
E ARRUELA Nº 13
50

51

52

53

PARAFUSO DE FENDA
PHILLIPS
CABEÇA
CHATA,C/
BUCHA
UNIVERSAL 10mm
PARAFUSO INOX M8 X
16 SEXTAVADO A2-70
PARAFUSO
SEXTAVADO
COM
PORCA E ARRUELA
5/16"X1"
PARAFUSOS
PARA
FIXAÇÃO,
Para
Assentamento
Da
Bacia Sanitária e Bidês,
Com Arruela E Bucha

PIA
EM
INOX,
54 MEDINDO NO MÍNIMO Unidades
1,20CM
PIA
EM
INOX,
55 MEDINDO NO MÍNIMO Unidades
1,40CM
PLACA DE FORRO DE
PVC 20CM X 8 a 10MM
56 X 6M -EQ. 1,2M² COMP. Unidades
6MT
PREGO 3 X 9 - COM
57 CABEÇA
Quilogramas
GALVANIZADO
PREGO COM CABEÇA
58 GALVANIZADO 10 X Quilogramas
11
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PREGO FORRINHO 13
59 X 10 GALVANIZADO Quilogramas
P/FORRO PVC
TELA DE AÇOMALHA
POP REFORÇADA T.
3X2 - MALHA POP
60 REFORÇADA
PARA Unidades
CONCRETO
4,2MM
10X10,2X3M

100

R$
32,36

R$

3.236,00

30

R$
218,78

R$

6.563,40

TELA FIO 23 1,50CM Tela Mangueirão - Fio
61 18 - Altura De 1,550 M Rolos
- Rolo De 50 M

10

R$
518,00

R$

5.180,00

TELA NYLON VERDE
62 MOSQUETEIRA
Metros
1,20X1M

200

R$
12,00

R$

2.400,00

R$
275.282,70

TOTAL
LOTE 04
Nº

DESCRIÇÃO

BARROTE DE
MADEIRA GUAJARÁ
1 5 X5 CM (VALOR
REFERENTE AO
METRO)
2

3

4

5

JANELA
ALMOFADADA
MADEIRA 1.00 X
0.80CM
JANELA DE
ALUMÍNIO DE 1,00 X
1,20CM
JANELA DE
ALUMÍNIO DE 1,20 X
1,20 CM
JOGO DE
ALISAR/GUARNIÇÃO
4X1 CM EM
MADEIRA GUAJARÁ

UND.
MEDIDA

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

3.000

R$
11,17

R$
33.510,00

Unidades

10

R$
700,14

R$

7.001,40

Unidades

20

R$
307,50

R$

6.150,00

Unidades

20

R$
831,00

R$
16.620,00

Unidades

150

R$
46,00

R$

Metros

6.900,00
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MADERITE
6 COMPENSADO 9MM
1,10X2,20
PEÇA DE MADEIRA
GUAJARÁ MEDIDAS
7
APROXIMADAS DE
10X5
PEÇA DE MADEIRA
MGUAJARÁ
8 MEDIDAS
APROXIMADAS DE
15X8
PEÇA MADEIRA
GUAJARÁ MEDIDAS
9
APROXIMADAS DE
12X6
PORTA DE MADEIRA
10 . SEMI- OCA P/
PINT.60CM
PORTA DE MADEIRA
11
CALHA 60CM
PORTA DE MADEIRA
12
CALHA 70CM
PORTA DE MADEIRA
MACIÇA
13
PIVOLTANTE
2,10X1,10
PORTA DE MADEIRA
14 SEMI- OCA P/
PINT.70CM
PORTA LISA DE
MADEIRA EM
15
VERNIZ 0,80 X
2,10CM
PORTA MACIÇA
ALMOFADA DE
16
MADEIRA 210 X
060CM
PORTA MACIÇA
ALMOFADA DE
17
MADEIRA 210 X
080CM
PORTA-CADEADO
18
ZINCADO 5"

Unidades

300

R$
63,96

R$
19.188,00

Metros

500

R$
23,32

R$
11.660,00

Metros

300

R$
48,17

R$
14.451,00

Metros

300

R$
46,45

R$
13.935,00

Unidades

20

R$
240,67

R$

4.813,40

Unidades

10

R$

1.562,40

Unidades

30

R$

6.601,50

Unidades

10

R$
2.666,67

R$
26.666,70

Unidades

50

R$
250,10

R$
12.505,00

Unidades

20

R$
181,68

R$

Metros
Quadrados

30

R$
527,25

R$
15.817,50

Unidades

30

R$
576,64

R$
17.299,20

Unidades

40

R$
12,24

R$

R$
156,24
R$
220,05

3.633,60
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PORTAS DE
19 ALUMÍNIO C/ VIDRO Unidades
2,10 X 0,80MT

R$
495,90

R$

3.000

R$
5,60

R$
16.800,00

Unidades

500

R$
37,21

R$
18.605,00

SOLEIRA EM
GRANITO
22
Unidades
1,00X0,13CM VERDE
UBATUBA

100

R$
55,67

R$

200

R$
95,20

R$
19.040,00

30

R$
140,68

R$

RIPA DE MADEIRA
PINUS ou
MAÇARAMDUBA 5 X
20
Metros
1CM ou 1,5CM
(VALOR REFERENTE
AO METRO)
RODA FORRO PVC
PLASTICO PARA
ACABAMENTO DE
21 FORRO ( VALOR
REFERENTE A
UNIDADE DA PEÇA
DE 6 METROS)

TÁBUA DE MADEIRA
PINUS 30X3X300cm
Comprimento 3 M,
23
Unidades
Largura 30 Cm,
Espessura mínima
de 2,5 á 3,0 Cm
VITRÔ DE
ALUMÍNIO - Janela
24
Unidades
Basculante De
Alumínio 0,60 X 0,60
TOTAL

10

4.959,00

5.567,00

4.220,40

R$
287.995,70

1.3. O preço máximo considerado para o fornecimento dos materiais, objeto desse contrato,
será o preço médio obtido através de pesquisa de preços realizada no Banco de Preço.
1.4. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo,
com vistas franqueadas a todos interessados, conforme entendimento exarado no Acordão
n.º 114/2007 – Plenário do Tribunal de Contas da União, dentre outros no mesmo sentido,
citem-se os Acórdãos nº 1.248/2009 e 1935/2006, todos do Plenário.
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1.5. O custo estimado foi apurado a partir de planilhas apresentadas pela Secretaria
Municipais, constante do processo administrativo, atualizadas, conforme relatórios anexos
ao processo.
1.6. Não serão aceitos nenhum preço unitário ou global, superiores ao médio estimado,
constante no respectivo edital.
1.7. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador será de no
mínimo 70%(setenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência. O
Consumo será informado em Cronogramas de Fornecimentos encaminhados pela Secretaria
interessada.
1.8. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100%(cem por cento) das
quantidades estimadas neste Termo de Referência.
2. DAS AMOSTRAS
2.1 Após a fase de habilitação na licitação, sendo a marca ofertada de aquisição inédita ou
já tendo apresentado problemas para a Administração, o pregoeiro poderá solicitar
do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar a apresentação de
amostras dos equipamentos ofertados para avaliação e seleção, as quais deverão ser
submetidas a testes necessários, na forma deste Edital. Os itens serão informados
pelos representantes da(s) Secretaria(s) Responsável(eis), bem como o prazo para
entrega das amostras.
2.2. As amostras solicitadas serão avaliadas e submetidas a testes, se necessário realizálos pela(s) Secretaria(s) Responsável(eis), no dia útil imediatamente subsequente ao
fim do prazo para entrega das amostras. O licitante que desejar acompanhar a
avaliação das amostras deve fazer a solicitação até o término do prazo indicado para
apresentação das amostras.
2.3. As amostras deverão estar em embalagem original e ser entregue devidamente
identificadas com o nome do fornecedor, o número da licitação, o número do item ao
qual pertence e discriminando, ainda, a quantidade, o peso e a marca do produto.
2.4. A não apresentação da amostra implicará na automática desclassificação do licitante
para o item e/ou da proposta. A apresentação da amostra em desacordo com as
exigências deste edital implicará na possibilidade de apresentação de nova amostra de
melhor qualidade sob pena de desclassificação, sem que isso represente aumento no
valor da proposta.
42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 30PQ0BTGYCENHDSF0DGTAQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santa Teresinha

Segunda-feira
25 de Abril de 2022
45 - Ano - Nº 2269

2.5. As amostras serão analisadas por profissionais da(s) Secretaria(s) Responsável(eis), que
observará como critérios de avaliação, as especificações descritas para cada item,
conforme Anexo deste edital, bem como a qualidade dos mesmos.
2.6. No caso das amostras não atenderem às exigências editalícias, o pregoeiro examinará as
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação,
verificando-se as amostras por estes apresentadas no mesmo prazo e condições deste
Edital e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital.
2. JUSTIFICATIVAS
2.1. Justifica – se a aquisição para atender a demanda da secretaria de Infraestrutura do
município, visando a continuidade do município de Santa Teresinha.
Justifica-se licitar por lote: A perspectiva de administrar inúmeros contratos por um corpo
de servidores reduzido pode ser em nossa visão, na exceção prevista na súmula N° 247, de
que haveria prejuízo para o conjunto dos bens a serem adquiridos.
Individualizar a compra de cada item Elétrico da Iluminação pública sobrecarrega a
administração pública e encarece o produto final, enquanto que, se o objeto é o próprio kit,
o licitante possui margem de negociação maior por estarem comercializando grandes
quantidades e variedades de material.
A licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por
consolidar as entregas a partir de um único fornecedor vencedor do referido LOTE,
gerando assim maior eficiência na gestão contratual, bem como no processo de entrega,
haja vista que é notório o fato de que ao se utilizar de muitos fornecedores para entrega,
aumenta-se a incidência de possibilidade de atrasos, resultado em necessidade de
armazenamento de item no almoxarifado visando a consolidação de todos os itens
relacionados ao LOTE para a localidade aplicada, consequentemente ampliando-se o
custo operacional do projeto para a administração.
Justifica-se ainda a escolha da modalidade Pregão Presencial: Conforme orientação da
legislação pertinente, tanto nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que dispõe
sobre a modalidade de licitação denominada pregão, quanto no dispositivo do § 4º, do artigo
1º, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação,
na modalidade Pregão, na forma eletrônica, deverá ser apresentada justificativa para não
utilização do Pregão, na sua forma eletrônica, optando-se pela forma presencial, como segue:
CONSIDERANDO que, em relação ao Decreto nº 10.024/2019, estabelece, também, a
preferência pela utilização da modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica, não
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estabelecendo, contudo, sua obrigatoriedade, frisa-se, tão somente, a obrigatoriedade da
modalidade Pregão;
CONSIDERANDO que, embora o Decreto citado anteriormente consagrou como obrigatório
a utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da administração
pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais que
utilizem recursos da União, decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios
e contratos de repasse;
CONSIDERANDO que os demais tipos de recursos, como por exemplo, como recurso próprio,
ficando de fora da obrigatoriedade do Decreto nº 10.024/2019;
CONSIDERANDO que o julgamento de pregão presencial se torna mais rápido, tanto no
julgamento, quanto na realização de serviços e de fornecimentos, devido à participação, em
sua maioria, na licitação sejam empresas locais e de empresas regionais, embora o
procedimento seja aberto para a participação de quaisquer empresas interessadas.
CONSIDERANDO que o Fornecimento de Materiais Elétricos / Iluminação Pública é
imprescindível em razão da retomada econômica e social segura, após um período longo em
razão da pandemia.
CONSIDERANDO que a opção pelo Pregão Presencial decorre da sua prerrogativa de escolha
que possui a Administração Pública;
CONSIDERANDO que o Pregão, na forma Presencial, se torna mais rápido e eficiente, talvez,
porque, ao se apresentar a licitação, conhecem a região, as dificuldades e as distâncias de sua
sede e a sede do Órgão licitante, os tornando confiantes e seguros para honrar os
compromissos assumidos, ao passo que, no eletrônico, a maioria dos participantes nem
conhecem o local, sua localização, sua distância e, muito menos, onde fica, desistindo dos
itens que vencem, desaparecendo, não atendendo mais telefones ou respondendo e-mails,
dando desculpas levianas.
CONSIDERANDO que a internet que o Município de Santa Teresinha (BA) não é de boa
qualidade, ocorrendo muitas oscilações, inclusive, dentre os quais, vários momentos chegam
a cair, prejudicando os procedimentos licitatórios eletrônicos, onde o julgamento, na sua
forma presencial, não ocorre tais problemas.
CONSIDERANDO, por fim, que o Pregão é a forma obrigatória de modalidade de licitação a
ser utilizado, previsto na Lei nº 10.520/2002, o que efetivamente aqui tendo sido apenas
optado pela sua forma presencial, reitera-se que é permitido pela mesma legislação
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pertinente, haja vista que o Decreto predito apenas estabelece a preferência pela forma
eletrônica e não sua obrigatoriedade;
SOLICITA a realização de licitação, na modalidade Pregão, na forma presencial, segundo as
considerações acima descritas, além de ser mais prático, fácil, simples, direto e acessível,
atingindo, da melhor forma, o seu fim facilmente, qual seja garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, permitindo a participação de quaisquer interessados
que atendam aos requisitos exigidos, e a selecionar a proposta mais vantajosa para o
Município de Santa Teresinha (BA), mediante sessão pública, por meio de propostas de
preços escritas e lances verbais, não resultando desta forma qualquer prejuízo para a
Administração Pública, justifica a inviabilidade da modalidade citada, na forma eletrônica,
optando-se, como aqui se faz, pela utilização do Pregão Presencial, para a contratação de
empresa para o Fornecimento de Materiais Elétricos / Iluminação Pública.
3. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
3.1. Quanto à entrega:
3.1.1. O bem licitado deverá ser entregue de forma parcelada, conforme demanda das
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, cujo prazo de entrega não deverá
ultrapassar o prazo de 07 (sete) dias da solicitação do Setor de Compras da Unidade.
3.1.2. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações
estabelecidas neste instrumento, nos endereços, prazos e horários indicados na Ordem de
Fornecimento.
3.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
justificados até 24 (vinte e quatro) horas antes do término do prazo de execução, e aceitos
pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
3.2. QUANTO AO RECEBIMENTO:
3.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da
conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa
credenciada pela contratante.
3.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação
da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições
estabelecidas foram atendidas, e, consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da
contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
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4. DO PREPOSTO
4.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o
período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for
necessário.
4.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome
completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional.
4.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá
apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o
servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos
demais assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.
4.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos
serviços prestados.
5. CONDIÇÕES BÁSICAS
5.1. O fornecimento dos materiais deverá estar disponibilizado ao Contratante a partir do da
assinatura do Contrato.
5.2. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que efetivamente for
consumido.
6. DO PREÇO
6.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais serão o preço
médio ofertado na proposta vencedora deste Pregão.
6.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e
demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato,
isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
6.3. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data
de apresentação da proposta, podendo ser revisados e reajustados na forma legal.
6.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato,
os preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo
como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
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6.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora
deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus
comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal.
7. VIGÊNCIA
7.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua
assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município,
tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último.
8. UNIDADE FISCALIZADORA
8.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Coordenação de Compras da
Secretaria Municipal de Infraestrutura.
9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária (transferência ou
depósito), no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados a partir do fornecimento, mediante
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do
objeto da licitação.
9.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá
comprovar sua regularidade fiscal com o INSS e FGTS.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços,
objeto deste Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância
às legislações federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação
do Poder Público, procurando – dentro do possível – conduzir os serviços e o pessoal de
modo a formar, perante o público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria
CONTRATADA.
11. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
11.1. Os valores estimados da contratação foram apurados em pesquisas em empresas da
região e no Banco Preço.
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11.2. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
que o fez através do Sr. Ruann Victor Santana da Silva Bastos
Santa Teresinha, 19 de abril de 2022

Thiago Pinheiro dos Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022-SRP
Aos ......dias do mês de............ de ....., de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, pessoa
jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº ____________________________, com sede na
[endereço completo], conjuntamente, por seu Gestor, Prefeito ____________________ [inserir
nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________
[inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________,,
doravante denominado Contratante em face da classificação das propostas apresentadas na
respectiva, Seleção de propostas para Registro de Preços para fornecimento futuro e
eventual aquisição de materiais de construção, para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Infraestrutura deste município, conforme informações constantes deste Edital
e seus anexos, mediante Sistema de Registro de Preços, por deliberação do pregoeiro
devidamente publicada e homologada no Diário Oficial do Município de Santa Teresinha do
dia ....../...../20.. resolve registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) classificada(s) abaixo,
respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as
cláusulas e condições do Edital Pregão Presencial nº 012/2022-SRP e seus anexos e nas
propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento, independente de transcrições,
e mediante as cláusulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)
1. Nome da Empresa, com sede no …......, representada neste ato por seu representante
legal,
Sr..........................................identidade
nº...........................CPF
nº.................................CNPJ.........................., para os seguintes Items:
LOTE Nº. ....
Valor Valor
Item Discriminação
Unidade Quantidade
Marca
Unitário Total
[O
Licitante
deve
preencher a Proposta
conforme
discriminação, unidade
e quantidade para o
item/item que ofertar
preço, de acordo com o
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Termo de Referência –
Anexo I]
Valor Total do LOTE
1 - OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº
012/2022-SRP, conforme especificações e condições constantes no Anexo I do mesmo
instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das
quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pelas Secretarias, na medida
das suas necessidades e segundo a conveniência do Município de Santa Teresinha, e que a
este termo integram, como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de (_ ) meses (obs.: máximo de 12
meses, computadas1 neste, as eventuais prorrogações) contados a partir da data da
assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados
poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital
e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Preço inferior a 12 (doze) meses, será
admitida a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, para completar este prazo,
sempre que as condições de contratação continuarem se mostrando vantajosas para a
Administração).
1.3. A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de
contrato constante do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituição, a critério da
Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da
Lei Federal nº. 8.666/93.
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.
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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.
1.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
os contratantes.
1.9. O bem licitado deverá ser entregue de forma única, conforme demanda da Secretaria
Municipal de Infraestruturas, cujo prazo de entrega não deverá ultrapassar 07 (sete) dias
da solicitação do Setor de Compras da Unidade.
2 - O PREÇO
2.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data
de apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, será feita mediante
a aplicação do INPC/IBGE.
2.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do
registro, ou por iniciativa da Administração, nos termos do art. 16 do Decreto Municipal nº
1378, de 07/01/2020, em decorrência de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, ou de eventual redução daqueles praticados no mercado, devendo o órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de
preços e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços
dos contratos decorrentes do respectivo Registro de Preços.
2.4. O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pelo beneficiário do registro
no prazo máximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadência, em
consonância com o art. 211 da Lei Federal nº 10.406/02.
3 - DA CONTRATAÇÃO

51

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 30PQ0BTGYCENHDSF0DGTAQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
25 de Abril de 2022
54 - Ano - Nº 2269

Santa Teresinha

3.1. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante
deverá manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços, todas as condições
de habilitação exigidas na licitação, ficando esclarecido que, nos termos da legislação vigente,
não serão contratados fornecedores ou prestadores de serviço que não estejam com
documentação regular.
3.2. O fornecedor será convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento da convocação.
3.3. Na hipótese do fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração
poderá convocar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo a
ordem de classificação, e propor a contratação do fornecimento dos materiais ou dos
serviços registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o
disposto no Decreto Municipal nº 1378, de 07/01/2020.
3.4. Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços
apresentados pelo primeiro colocado, a Administração poderá contratar os demais licitantes,
respeitada a ordem de classificação, pelo preço por eles apresentados, desde que os mesmos
sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo
representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.
3.6. Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigência.
3.7. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
licitada para cada item registrado
3.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
os contratantes.
4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados a partir do
fornecimento e apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em
consonância com o disposto no art. 5º e art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.
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4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento
após a conclusão da etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela
Contratada de todas as obrigações pertinentes ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para
recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do
recebimento definitivo.
4.4. O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou
atrasos no cumprimento da obrigação, com base no valor do preço vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação
probatória pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação.
4.6. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na
apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações financeiras pendentes,
decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para o Contratante.
4.7. As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal
eletrônica.
4.8. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento,
de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até
30 (trinta) dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização
financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a
prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias, em conformidade com o §
4º. do art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.
5 - A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
5.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições
previstas no art. 143 da Lei Federal nº 8.666/93.
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5.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário
do registro, ou por iniciativa do Município de Santa Teresinha, nos termos do Decreto
Municipal nº 1378, de 07/01/2020, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados,
devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo
quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado
no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a
negociação;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão
do item da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
5.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos
e prazos fixados pelo órgão controlador.
5.7. Em face do Decreto Municipal nº 1378, de 07/01/2020, a revisão de preços registrados
em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação,
a qual dependerá de requerimento formal do contratado e de comprovação do impacto que
gerou o eventual desequilíbrio econômico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de
mercado.
6 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
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6.1. Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao
acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total
ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade
na execução do contrato.
6.1.1. Competirá ao Contratante do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e
avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que
possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do
contrato;
d) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo
a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e
avaliação financeira de contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias;
g)- ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja
permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora,
correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis
trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados
com a execução do contrato.
6.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal nº
8.666/93, sendo certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem
qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente
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aceito pela Administração o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa
escrita fundamentada.
6.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações do objeto da licitação.
6.4. O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade
e pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o
Município de Santa Teresinha.
6.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os
produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los
imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a Controladoria do Município, para adoção
das providências cabíveis.
7 - DAS PENALIDADES
7.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da
Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as
definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
7.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou serviço não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
7.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
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7.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.
7.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
7.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
7.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
7.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos no
art. 7º. da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei nº 8.666/93.
7.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram nos ilícitos previstos nos incisos II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo Único, art. 93
e art. 96 da Lei nº 8.666/93.
7.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência
na prática do ato.
7.6. O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato
decorrente do Registro de Preços;
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c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do
art. 78 da Lei nº 8.666/93.
8 - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
8.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93., sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
8.4. Em consonância com o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro poderá ser
cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou,
ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.
8.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela
Administração quando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razões de
interesse público, devidamente fundamentadas.
8.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de
serviços, nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o
comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
8.5.2. Na hipótese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensão ou cancelamento, a
Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços,
visando à revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os
praticados no mercado.
8.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço,
a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
8.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente
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e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de
cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
8.7. A Contratante não poderá suspender o fornecimento enquanto estiver
aguardando pronunciamento ou decisão sobre reajustamento ou revisão sob pena de
lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento,
sem prejuízo da aplicação de outras penalidades administrativas e/ou judiciais.
9 – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo constante do Edital e nos seus
anexos.
10 - POSSIBILIDADE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 1378, de 07/01/2020, e na Lei
nº 8.666/93.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório
e registrados na ata de registro de preços.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.
Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
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11 - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Santa Teresinha, Comarca de Santa Teresinha, Estado
da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado
conforme.
Santa Teresinha,_____ de ______________ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Agnaldo Figueiredo de Andrade
Prefeito Municipal

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022–SRP
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA
TERESINHA E____________, PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO,
PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE
MUNICÍPIO,
CONFORME
INFORMAÇÕES
CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA.
O MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ
sob o nº ____________________________, com sede administrativa na Praça Apio Medrado s/n
Centro Santa Teresinha - Bahia, s/nº., Centro, Santa Teresinha – BA, CEP ____________, por seu
Prefeito Agnaldo Figueiredo de Andrade, inserir nacionalidade, estado civil e profissão],
portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, doravante denominado
CONTRATANTE, e a Empresa ________________________________, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço completo],
representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade,
estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número
e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a
representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], com
base no Edital do Pregão Presencial nº. 012/2022-SRP e todas as disposições da Lei nº
10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de
fornecimento, instruído no Processo Administrativo nº 067/2022, mediante as cláusulas e
condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato, Seleção de propostas para Registro de Preços para
fornecimento futuro e eventual aquisição de materiais de construção, para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, conforme
informações constantes deste Edital e seus anexos, referente ao PREGÃO PRESENCIAL
Nº 012/2022–SRP, de acordo com as especificações constantes do Anexo I do
Instrumento Convocatório e condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços
apresentada pela CONTRATADA, conforme planilha abaixo:
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ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

V.M.UNIT.

V.M.TOTAL

Total:

§1º É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
§2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
licitada para cada item registrado.
§3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
os contratantes.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO E VIGÊNCIA
A entrega dos bens ocorrerá da forma parcelada, com estimativa mensal de indicada nas
Autorizações de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de ____________, cujo prazo
de entrega não deverá ultrapassar 07 (sete) dias a partir da solicitação do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente contrato vigorará da sua assinatura até ___/___/____,
podendo ser prorrogado a critério da Contratante, por iguais e sucessivos períodos, até o
limite legalmente permitido, caso o interesse público recomende.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
Pelo fornecimento ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
estimado total de R$ .......... (................................).
PARÁGRAFO PRIMEIRO. 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
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custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade Gestora: 0501
Projeto/Atividade: 2080
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Fonte de Recursos: 15000000
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária (transferência ou
depósito), no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados a partir do fornecimento, mediante
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do
objeto da licitação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à
emissão de nota fiscal eletrônica.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a
exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações
financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro
rata tempore.
PARÁGRAFO QUARTO Em conformidade com o art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93, nas
compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta
dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira
correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para
o pagamento, desde que não superior a quinze dias.
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PARÁGRAFO QUARTO - A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser
apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa do recebimento definitivo,
indicativo da satisfação pela CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto
contratado.
PARÁGRAFO QUINTO- Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo
definido para recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo
atesto do recebimento definitivo.
PARÁGRAFO SEXTO- O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor
correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da obrigação, com base no valor do
preço vigente.
PARÁGRAFO SÉTIMO- A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da
documentação probatória pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados
com a obrigação.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO
E REVISÃO
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, será feita mediante a
aplicação do INPC/IBGE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A revisão de preços dos contratos, dependerá de requerimento
da contratada quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO A revisão de preços poderá ser realizada a pedido do beneficiário
do ou por iniciativa da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados,
devendo o órgão gerenciador do contrato promover as necessárias modificações, compondo
novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pela
contratada no prazo máximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de
decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal nº. 10.406/02.
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PARÁGRAFO QUARTO - Os fatos geradores que houverem ensejado reajustamento ou
revisão dos preços registrados em Ata, ou que tenham sido objeto de renúncia, não serão
valorados novamente para concessão de majorações contratuais.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no Anexo I do instrumento convocatório
e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a)
fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e
horários de expediente da Administração;
b)
zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c)
comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
d)
arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria
ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a
todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado,
exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou
força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas após a sua ocorrência;
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;
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h)
adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se
obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
i)

promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens

j)
executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as
especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de
infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k)

trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;

l)
manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra
para execução completa e eficiente do transporte dos bens;
m)
emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal,
obriga-se a:
a)
fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b)

realizar o pagamento pela execução do contrato;

c)
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez)
dias corridos da sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO
A forma de fornecimento do presente contrato será de acordo com o definido na Cláusula
Segunda.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na
forma do art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo que a ação ou omissão, total ou parcial,
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da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a Contratada de total responsabilidade na
execução do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O adimplemento da obrigação contratual por parte da
CONTRATADA ocorre com a efetiva prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do
bem, assim como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à
emissão de documento de cobrança.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Cumprida a obrigação pela CONTRATADA, caberá ao
CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de aferir se os serviços ou
fornecimentos foram efetuados, para efeito de emissão da habilitação de pagamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da
Lei Federal nº. 8.666/93, observando-se os seguintes prazos, se outros não houverem sido
fixados no Termo de Referência, Anexo I.
PARÁGRAFO QUARTO- Se a verificação da conformidade do objeto com a especificação,
bem assim do cumprimento das obrigações acessórias puder ser realizada de imediato, será
procedido de logo ao recebimento definitivo;
PARÁGRAFO QUINTO- Quando, em razão da natureza, do volume, da extensão, da
quantidade ou da complexidade do objeto, não for possível proceder-se a verificação
imediata de conformidade, será feito o recebimento provisório, devendo ser procedido ao
recebimento definitivo no prazo de 15 (quinze) dias.
PARÁGRAFO SEXTO- O objeto deste contrato deverá ser entregue na Sede da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, ou em outro local informado na Ordem de Fornecimento.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Esgotado o prazo total para conclusão do recebimento definitivo
sem qualquer manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á
definitivamente aceito o objeto contratual, para todos os efeitos.
PARÁGRAFO OITAVO- Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a
CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota(s) fiscal (is)/fatura(s) para pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei Federal nº.
8.666/93, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso
67

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 30PQ0BTGYCENHDSF0DGTAQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
25 de Abril de 2022
70 - Ano - Nº 2269

Santa Teresinha

injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, ou ainda na hipótese de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de
10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, no cumprimento da
obrigação principal, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em
mora;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor no cumprimento da obrigação principal não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do
fornecimento ou do serviço em mora.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Na hipótese do item anterior, se a multa moratória atingir o
patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverá, salvo justificativa
escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuízo da
aplicação das demais sanções previstas na lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Para os casos de mero atraso ou inadimplemento de obrigação
acessória, assim considerada aquela que coadjuva a principal, deverá ser observado o que
for estipulado no Anexo I, TERMO DE REFERÊNCIA, deste instrumento convocatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de a CONTRATADA se negar a efetuar o reforço da
caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, será aplicada multa no
percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nestes itens não têm caráter compensatório e
o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será
descontada da garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da
garantia prestada, se exigida, além de perdê-la, a CONTRATADA responderá pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração
ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
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PARÁGRAFO SEXTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, garantida prévia e ampla defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato;
c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato,
por um dos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
CANCELAMENTO DO REGISTRO

–

RESCISÃO

CONTRATUAL,

SUSPENSÃO

E

A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal
nº. 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do
art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo
diploma.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no
convocatório e seus anexos, na proposta do licitante apresentada na referida licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
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As partes elegem o Foro da Cidade de Santa Teresinha, Estado da Bahia, que prevalecerá
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
Santa Teresinha - BA, em [data].
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Agnaldo Figueiredo de Andrade
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022-SRP
ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................,
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ..............,
expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário,
a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos
necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL
Nº 012/2022–SRP, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos,
interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.
Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022-SRP
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................,
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), DECLARA para os fins da parte final
do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, ter conhecimento de todas as
informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins de tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei
Complementar nº. 123/06, declara:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição
de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art.
3º da Lei Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
declara:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a
teor do art. 7º do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de
05 (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 não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93,
especialmente a definida no art. 81.
Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022-SRP
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

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

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

73

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 30PQ0BTGYCENHDSF0DGTAQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
25 de Abril de 2022
76 - Ano - Nº 2269

Santa Teresinha

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022-SRP
ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:

ITENS

DESCRIÇÃO

UF:
FONE/FAX:
CONTATO:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:

PROPOSTA DE PREÇOS
UNIDADE
QUANTIDADE
MARCA

V.
V.
UNITÁRIO TOTAL

XX
XX
TOTAL
VALOR POR EXTENSO2:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o
fornecimento do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas
como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes,
estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto
licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes
do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022–SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
________________________, _____/____/____
LOCAL
DATA
REPRESENTANTE

_____________________________________
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO

Observações:
1) A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos
durante a execução do contrato.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022–SRP ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para
fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não
dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho
plenos poderes e informações para firmá-la.
Santa Teresinha,

de

de 2022.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
O PREGOEIRO/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA realizará licitação em 05/05/2022 às 09:30min
PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2022 Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos e estrutura do evento SUBA
100 do Município de Santa Teresinha, conforme especificações, quantidades constantes no Anexo I-“Especificações técnicas do
Objeto”, parte integrante e indissociável deste Edital., e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
8.666/93. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.santateresinha.ba.gov.br. Informações podem ser
obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com ou pelo Tel. 075 3639-2132. Santa Teresinha-Ba, 20 de abril de 2022. João
Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/Presidente

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
DADOS DO EDITAL
I. PROCESSO ADMINISTRATIVO /DATA
Processo Administrativo nº 068/2022 em 20 de abril de 2022
II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
III. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
Menor Preço Global Por Lote
V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria Municipal de Cultura Esporte Lazer e Turismo
VI. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa para locação de equipamentos e estrutura do
evento SUBA 100 do Município de Santa Teresinha, conforme especificações, quantidades constantes no
Anexo I-“Especificações técnicas do Objeto”, parte integrante e indissociável deste Edital., e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
VII. SERVIÇOS
Os Serviços deverão iniciar após emissão pela Secretaria Municipal de Cultura Esporte Lazer e Turismo da
Autorização de serviço, conforme consta especificado no Edital e Anexos.
VIII. FORMA DE EXECUÇÃO
Mensal.
IX. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA 05/05/2022
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Sala do Setor de Licitações, Praça Apio Medrado s/n – Centro – CEP 44.590.000 Santa Teresinha –
Bahia.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão / Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte
0703
2073
3.3.90.39
15000000
XI. PRAZO DE VIGÊNCIA
12 meses
XII. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei nº
6.729/79, reformada pela Lei nº 8.132/90, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006 e alterações pertinentes.
XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de
apoio, diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no Setor de Licitações, Praça
Apio Medrado s/n – Centro – CEP 44.590.000 Santa Teresinha – Bahia, pelo e-mail:
santateresinhalicita@gmail.com ou pelo telfax (75) 3639-2141.
XIV. PREGOEIRO RESPONSÁVEL/ATO DE DESIGNAÇÃO: João Bastos da Silva Junior- Decreto Nº.1647/2022 de 04
de janeiro de 2022
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O Município de Santa Teresinha, Estado da Bahia, nos termos da legislação em vigor, leva ao
conhecimento de interessados que fará realizar licitação, à Praça Apio Medrado s/n – Centro – CEP
44.590.000 Santa Teresinha – Bahia., na sede municipal, licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 013/2022. Contratação de empresa para locação de equipamentos e estrutura do
evento SUBA 100 do Município de Santa Teresinha, conforme especificações, quantidades constantes
no Anexo I-“Especificações técnicas do Objeto”, parte integrante e indissociável deste Edital., e
mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93
1.

Regência Legal

Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº s 10.520/02 e 8.666/93,
no que for pertinente.
2.

Unidades Interessadas

Secretaria Municipal de Infra Estrutura
3.

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2022

4. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL.
5. Objeto
Contratação de empresa para locação de equipamentos e estrutura do evento SUBA 100 do Município
de Santa Teresinha, conforme especificações, quantidades constantes no Anexo I-“Especificações
técnicas do Objeto”, parte integrante e indissociável deste Edital., e mediante condições estabelecidas
na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93, consoante:
6. Local e data do recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e início da abertura
dos envelopes.
DATA: 05/05/2022
HORA: 09:30 hs
LOCAL: Sala de reunião da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha Localizado Praça Apio Medrado
s/n – Centro – CEP 44.590.000 Santa Teresinha – Bahia.
7. Dotações orçamentárias
Órgão / Unidade
0703

Projeto/Atividade
2073

Elemento de Despesa
3.3.90.39

Fonte
15000000

8. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o pregoeiro e sua equipe de apoio,
na sede da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha, Praça Apio Medrado s/n – Centro – CEP
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44.590.000 Santa Teresinha – Bahia, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (75) 3639-2114, bem
como por consulta ao Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura
(www.santateresinha.ba.io.org.br).Serão disponibilizados também em arquivo magnético para as
empresas interessadas.
8.1 A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Santa
Teresinha site: (www.santateresinha.ba.io.org.br)., nos Atos Oficias – Edições do Diário oficial
e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha -BA, na Homologação
supracitada a empresa ou pessoa física vencedora será convocada para a formalização da
assinatura do instrumento contratual.
8.2. A Licitante vencedora deverá fornecer um número de fax, para que possa receber as
ordens de Serviço, devendo para tanto, após o seu recebimento, enviar fax para os telefones
da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha nos números (75) 3639-2114, acusando do
recebimento das respectivas Ordens de serviço, colocando a data, horário, carimbo de CNPJ
da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que assina o documento.
9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
9.1 - Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os
interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital
e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
9.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente
de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma das
leis e regulamento citados neste Edital.
9.3 - Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de
sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e
que tenha objeto similar ao da empresa punida.
9.4 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição,
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro,
sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em lei.
9.5 - O licitante deverá visitar o município com antecedência de dois dias antes da abertura da
proposta do processo licitatório no horário de expediente desta, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas,
feito junto ao Setor de Licitações, para conhecer a estrutura atual de informatização deste município
na área cujos serviços serão contratados. A visita será acompanhada de um servidor municipal.
Caso a empresa não realize a visita, será a mesma obrigada a declarar, em papel timbrado, sob pena
de desclassificação, que assume a total responsabilidade pelo não conhecimento dos locais onde os
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serviços serão prestados, e que não fará qualquer tipo de questionamento futuro sobre os locais de
execução dos serviços.
10. – REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº s 10.520/02 e 8.666/93,
no que for pertinente.
11. CREDENCIAMENTO
11.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega
dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
11.2. 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.
* Quando apresentada procuração particular deverá ser anexada cópia do estatuto ou
contrato social.
11.3. No momento do credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro os documentos
abaixo relacionados na seguinte ordem:
1 – a declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (anexo V deste
edital);
2 - o envelope A da proposta de preços e;
3 – o envelope B dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
11.4 Se por um lapso de alguma das Licitantes, ter juntado a declaração de pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação (anexo V deste edital), num dos envelopes, A ou B, será
permitida a abertura dos mesmos dentro da sala onde está sendo realizado o Pregão, no tempo de 10
(dez) minutos ininterruptos, devendo, para tanto, após a retirada e entrega da declaração
supracitada, lacrar novamente os envelopes e entregar ao pregoeiro, neste intervalo de 10 (dez)
minutos o pregoeiro fará o credenciamento das Licitantes, e não será permitida a participação de
novos Licitantes.
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11.5. È facultado as Licitantes apresentarem em separado um envelope extra ou envelope C, contendo
as seguintes Declarações: Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor (Anexo IV); Declaração de
Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação (Anexo V) e, Declaração de
Desimpedimento de Licitar (Anexo VI).
11.6. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da legislação
citada e deste edital.
12. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
12.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços,
endereçada ao pregoeiro.
12.2. Estar datilografada, manuscrita com letra legível ou impressa por processo eletrônico em uma
via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada.
12.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
12.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada descrito nos anexos deste edital,
expresso em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x quantidade)
resulte em dízima, o licitante deverá apresentar uma nova proposta, no prazo estabelecido neste
Edital, que resulte em apenas duas casas decimais, cujo valor deverá ser inferior ao inicialmente
proposto.
12.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerandose a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para
o período de processamento das faturas.
12.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para os serviços do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e
contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o
preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
12.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da apresentação da proposta.
12.8. O(s) licitante(s) vencedor (es) deverá(ão) declarar expressamente, que executarão o objeto
contratual em perfeita consonância com a(s) descrição (ões) indicada(s) no anexos I e II deste edital.
12.9. A responsabilidade quanto aos produtos ofertados e serviços executados 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 no item 22.
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12.10. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), e especificações detalhadas do (s) objeto(s)
ofertado(s), deverá (ao) ser formulada(s) e apresentada(s) na proposta comercial, com preços
atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 01 (um) dia útil,
após encerramento da sessão.
12.11. A licitante deverá apresentar as declarações 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 VI.
12.11.1 Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retromencionadas
declarações, a licitante ou contratada sujeitar-se-á às sanções previstas no item 22 deste edital.
13. - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
13.1. 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.
13.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
13.2.1. 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.
e) registro comercial, no caso de empresa individual;
f) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais
alterações, ou se for o caso a alteração social consolidada devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
g) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado das alterações, se houver,
devidamente registrados ou a consolidação respectiva e de prova de diretoria em exercício;
h) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
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13.3.1. A Regularidade Fiscal e trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes Documentos:
A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes Documentos:
A - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
B - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto
contratual;
C - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal,
comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida ativa da
União, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s),
na forma da lei e Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa
relativa à Seguridade Social (INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº
8.212/91 e alterações posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei, devidamente comprovadas
documentalmente pela licitante ambas sanada com a apresentação da “CERTIDÃO CONJUNTA”
D - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da
Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s)
equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;
E - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão de
Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, comprovando
a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s)
com efeito de negativa(s), na forma da lei;
F - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
G – Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (conforme Lei nº
12.440/11), ou pela Certidão Positiva de Débitos trabalhistas art. 642-A §2º da CL.
H - Orientações Gerais – Documentos
1) - Os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz ou filial, ou seja, com o mesmo
CNPJ e mesmo endereço, salvo aqueles que comprovadamente só possam ser expedidos para a
matriz;
2) No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração proceder
à verificação dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos emitentes.
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3) Para praticar quaisquer atos em nome da empresa, o representante da Proponente deverá
estar formalmente credenciado.
13.3.2. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei Federal que comprovem a boa situação financeira da empresa,
sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro Federal de
Geografia e Estatística, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta.
a.1) O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas das páginas
do Livro Diário, onde se encontram transcritos, o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os
respectivos Termos de Abertura e encerramento, comprobatório do registro na Junta Comercial.
Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de publicação em jornal, na forma da Lei
Federal acompanhado do termo de Abertura e Encerramento. As cópias poderão ser autenticadas
pela CPL (até as 14h00min do dia anterior a data do certame) ou em Cartório.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata da sede da pessoa jurídica, expedida pelo cartório
distribuidor (Fórum) e/ou internet, há menos de 30 (trinta) dias da data designada no preâmbulo
deste Edital para o recebimento da documentação e das propostas;
c) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço
patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando
a boa situação financeira:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
d) A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices
acima referidos deverá comprovar capital mínimo de 10 % (dez por cento) do valor cumulativo
de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de qualificação
econômico-financeira.
e) A demonstração dos índices contábeis especificada na alínea “c” acima, deverá ser extraída do
balanço patrimonial e respectivos demonstrativo de resultados e apresentado e assinado por
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profissional com registro perante o Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal
da empresa
13.3.3. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços semelhantes com o objeto desta licitação,
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado;
b) Prova de inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica), junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e
Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou
domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de
validade.
22.8. Documentações complementares:

a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;

b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital;

c) Declaração de Inexistência de Servidor Público, conforme modelo anexo a este Edital;
22.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007;
22.9.1. No caso de inabilitação, o pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento
da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
22.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
22.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma;
22.12. No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
22.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
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22.13.1. Caso o licitante seja Microempreendedor individual, microempresa ou empresa de
pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar do momento do momento em que o licitante for comunicado da
irregularidade existente, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa, conforme § 1º do art. 43 da Lei Complementar 155/2016.
22.13.1.2. Como condição para o deferimento do prazo de regularização, o pregoeiro poderá
consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), para
verificação do somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante no exercício
anterior ou corrente, conforme procedimento previsto na fase de aceitação e julgamento da
proposta, caso ainda não o tenha realizado.
22.13.1.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o
pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo
3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a negativa do prazo de
regularização e consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
22.13.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação
ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.
22.13.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para
a abertura da fase recursal.
22.13.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação, assegurando-se à micro empresas e empresas de pequeno porte em situação de
empate o exercício do direito de preferência.
22.14. 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; as manifestações dos recursos interpostos e demais ocorrências relevantes,
devendo ser assinada por todos os presentes
13.4 Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e
ao inciso XVIII do art.78 da Lei nº 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a
inexistência de menor no quadro da empresa conforme Modelo do Anexo VI.
13.5 Declaração negativa de inidoneidade para licitar com a administração pública, conforme
previsto no Art. 97, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Modelo do Anexo VII.
13.6 Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante,
e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
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13.7 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
13.8 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo
alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
13.9 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à Administração
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
13.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor
14. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
14.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
14.1.1. O Município poderá recusar a proposta do vencedor, se for o caso, cujo valor esteja com
preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.
14.2. 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.
14.3. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
14.4. 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 obterem-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.
14.5. 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.
14.6. 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.
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14.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a
sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o
recebimento de novas propostas.
15. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
15.1. 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, durante esta fase no
máximo 20 minutos.
15.2. O pregoeiro poderá estipular o valor mínimo de redução para os lances e tempo máximo de
intervalo entre estes, bem como, permitir que os representantes das empresas consultem as
empresas por telefone, estipulando o tempo máximo das ligações
15.3. 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.
15.4. Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação.
15.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento das
condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada.
15.6. 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 pela prefeita do MUNICÍPIO.
15.7. 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 pela prefeita do MUNICÍPIO.
15.8. 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.
15.9. 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.
16. - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
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16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
16.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil.
16.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
16.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido
o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente.
16.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro
importará a decadência do direito de recurso e conseqüentemente à adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
16.6. Quando mantida a decisão, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade
superior, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
16.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
16.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
16.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17. – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
17.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatados a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
17.4. A adjudicação e a homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
17.5. A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Santa Teresinha
site: www.santateresinha.ba.io.org.br)., nos Atos Oficias – Edições do Diário oficial e no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha -BA, na Homologação supracitada a empresa ou
pessoa física vencedora será convocada para a formalização da assinatura do instrumento contratual.
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18. CONTRATAÇÃO
18.1. Homologado o Pregão e divulgado o seu resultado no Diário Oficial do Município de
Santa Teresinha site: (www.santateresinha.ba.io.org.br)., a empresa vencedora será convocada
para a formalização da assinatura do instrumento contratual.
18.2. Se o vencedor não comparecer dentro do prazo de até 5 (cinco) dias corridos da respectiva
convocação, o MUNICÍPIO examinará e verificará a aceitabilidade das propostas subsequentes, na
ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, e
consequentemente adjudicação, homologação e contratação.]
18.3. Se, por ventura, ocorrer a hipótese prevista no item 18.2, o licitante que não comparecer ou
se recusar sem justo motivo ficará sujeito à suspensão de participação em licitações do MUNICÍPIO
pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
18.4. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
18.5. Se o licitante vencedor, não for convocado no ato da Homologação e, após for convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a
aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
18.6. A contratada ficará obrigada a aceitar na mesma condição contratual, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
18.7. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
18.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
19. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado através de cheque, ordem bancária ou crédito
em conta corrente, imediatamente, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado, tudo na
forma dos serviços.
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19.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada.
19.3 O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
20. – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
Os valores dos preços constantes no ANEXO I deste edital poderá ser recomposto, através de TERMO
ADITIVO, mediante prévia solicitação da CONTRATADA devidamente justificada e aceito pela
CONTRATANTE, ocorrendo fatos imprevisíveis, que alterem o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
21. – SANÇÕES E PENALIDADES
21.1. Para a aplicação das penalidades previstas será levadas em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir:
21.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante
e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
município.
21.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
21.1.3. 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 do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se 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 serviço
não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
21.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
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21.1.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.
21.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
21.1.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
21.1.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
21.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
21.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
22. - RESCISÃO
22.1. A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas na Lei nº 8.666/93.
22.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas na Lei n. 8.666/93.
22.3. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
23. - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
23. 1. O MUNICÍPIO se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer
escrito e devidamente fundamentado.
23.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da
presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao
licitante/contratado.
24. - DISPOSIÇÕES GERAIS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 30PQ0BTGYCENHDSF0DGTAQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

91

Segunda-feira
25 de Abril de 2022
94 - Ano - Nº 2269

Santa Teresinha

24.1. 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.
24.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e parafiscais são de exclusiva responsabilidade da
empresa contratada.
24.3. É facultado 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.
24.4. 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.
24.5. 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.
24.6. 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.
24.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Santa Terezinha Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
24.8. As informações, e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio através dos telefones: (75) 3647-2110
ou pelo site (www.santateresinha.ba.io.org.br).
24.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor,
considerando as disposições das Leis das Leis Federais nº s 10.520/02 e 8.666/93, no que for
pertinente.
24.10. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.Termo de Referência;
II.Minuta do contrato;
III.Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
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IV.Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
V.Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação.
VI.Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar
VII.Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
VIII.Modelo de Proposta

Santa Teresinha -Ba, 20 de abril de 2022

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
ANEXO I
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
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À
Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial nº. 013/2022, estamos apresentando
proposta para Contratação de empresa para locação de equipamentos e estrutura do evento SUBA
100 do Município de Santa Teresinha, conforme especificações, quantidades constantes no Anexo I“Especificações técnicas do Objeto”, parte integrante e indissociável deste Edital., e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93. declarando expressamente,
que:
- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário e
global do(s) item (ns), bem como total geral por extenso, conforme o caso;
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus
Anexos, comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação;
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos dos produtos, frete,
seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na
única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está devidamente habilitado a
prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e autorizado a
assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações relacionados com esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua entrega;
- observaremos o prazo de entrega conforme edital, a contar da data de recebimento do pedido de
execução.
Local e data

_____________________________________________________
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número de identidade do declarante)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
- ANEXO I –
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TERMO DE REFERÊNCIA
1.OBJETO DA LICITAÇÃO
Contratação de empresa especializada em promoção de eventos para locação de equipamentos,
para realização de festividades promovida pela Prefeitura Municipal de Santa Teresinha,
A abrangendo organização, produção, execução com montagem e desmontagem de infraestrutura,
apoio logístico e ornamentação necessárias, de acordo com as condições e especificações
estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVAS
Justificativa da necessidade da contratação
Locação de equipamentos para estrutura do evento Suba que ocorrerá no município de Santa
Teresinha durante os dias 13, 14 e 15 de maio de 2022.
Justifica – se a não utilização do pregão eletrônico, em razão de logística ao atendimento da
B Secretaria de Municipal de Cultura Esporte Lazer e Turismo da Prefeitura Municipal de Santa
Teresinha, por esta razão, o pregão realizado de forma eletrônica participando empresas
localizadas em todo o território nacional, a administração pública poderia não contratar uma
proposta mais vantajosa, vez que, na região, existem empresas com o ramo de atividade
compatível com o objeto da licitação.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
C

R$ 69.180,33 (sessenta e nove mil cento e oitenta reais e trinta e três centavos)
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( ) ITEM
( x ) Global
EMPREITADA:
( ) Preço Global
( ) Preço Unitário
PRAZOS DE EXECUÇÃO

E

O prazo previsto para execução dos serviços é de 05 (cinco) dias, contado a partir da emissão da
Autorização de Serviço e o prazo de vigência do Contrato deverá ser até 31 de dezembro de 2022.
Toda a estrutura deve estar montada até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do evento.
UNIDADE FISCALIZADORA E UNIDADE RESPONSÁVEL

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

LOTE 01

Nº

DESCRIÇÃO

UND
VALOR
QUANT
MEDIDA
UNITÁRIO
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1

2

3

4

COBERTURA 31X12: CONFECCIONADO
COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO
MODELO Q30 LINHA PESADA, TETO NO
FORMATO DE DUAS AGUAS COM ÂNGULO
MINIMO DE 22º GRAUS, MEDINDO
COMPRIMENTO DE 31 METROS, LARGURA
DE 12 METROS E PÉ DIREITO DAS
LATERAIS LADOS ESQUERDO E DIREITO
COM 03 METROS, 06 CUMEEIRAS COM UM
ESPAÇO DE 06 METROS DE UMA PARA
OUTRA, TETO COM LONA NA COR BRANCA
E 08 PONTOS DE ATERRAMENTO
ELETRICO.
(OBS. COBERTURA DO CONGRESSO
TECNICO).
COBERTURA 25X12: CONFECCIONADO
COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO
MODELO Q30 LINHA PESADA, TETO NO
FORMATO DE DUAS AGUAS COM ÂNGULO
MINIMO DE 22º GRAUS, MEDINDO
COMPRIMENTO DE 25 METROS, LARGURA
DE 12 METROS E PÉ DIREITO DAS
LATERAIS LADOS ESQUERDO E DIREITO
COM 03 METROS, 05 CUMEEIRAS COM UM
ESPAÇO DE 06 METROS DE UMA PARA
OUTRA, TETO COM LONA NA COR BRANCA
E 04 PONTOS DE ATERRAMENTO
ELETRICO.
(OBS. COBERTURA DA HIDRATAÇÃO).
COBERTURA 10X12: CONFECCIONADO
COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO
MODELO Q30 LINHA PESADA, TETO NO
FORMATO DE DUAS AGUAS COM ÂNGULO
MINIMO DE 22º GRAUS, MEDINDO
COMPRIMENTO DE 12 METROS, LARGURA
DE 10 METROS E PÉ DIREITO DAS
LATERAIS LADOS ESQUERDO E DIREITO
COM 2,50 METROS 03 CUMEEIRAS COM
UM ESPAÇO DE 06 METROS DE UMA PARA
OUTRA, TETO COM LONA NA COR BRANCA
E 02 PONTOS DE ATERRAMENTO
ELETRICO. (OBS. COBERTURA DE
ENTREGA DE KITS).
COBERTURA 06X06: CONFECCIONADO
COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO
MODELO Q30 LINHA PESADA, TETO NO
FORMATO DE DUAS AGUAS COM ÂNGULO
MINIMO DE 22º GRAUS, MEDINDO
COMPRIMENTO DE 06 METROS, LARGURA
DE 06 METROS E PÉ DIREITO DAS

Unidades

1

R$
11.933,67

R$
11.933,67

Unidades

1

R$
9.533,33

R$
9.533,33

Unidades

1

R$
3.950,00

R$
3.950,00

Unidades

4

R$
1.133,33

R$
4.533,33
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5

6

7

8

LATERAIS LADOS ESQUERDO E DIREITO
COM 2,50 METROS 02 CUMEEIRAS COM
UM ESPAÇO DE 06 METROS DE UMA PARA
OUTRA, TETO COM LONA NA COR BRANCA
E 01 PONTO DE ATERRAMENTO
ELETRICO.
(OBS.
COBERTURA
DOS
PATROCINADORES MASSAGEM).
COBERTURA 04X04: CONFECCIONADO
COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO
MODELO Q30 LINHA PESADA, TETO NO
FORMATO DE DUAS AGUAS COM ÂNGULO
MINIMO DE 22º GRAUS, MEDINDO
COMPRIMENTO DE 04 METROS, LARGURA
DE 04 METROS E PÉ DIREITO DAS
LATERAIS LADOS ESQUERDO E DIREITO
COM 2,50 METROS 02 CUMEEIRAS COM
UM ESPAÇO DE 04 METROS DE UMA PARA
OUTRA, TETO COM LONA NA COR BRANCA
E 01 PONTO DE ATERRAMENTO
ELETRICO.
(OBS. COBERTURAS DA LOJA SUBA 01
PARA ENTREGA DE MEDALIAS E 01 PARA
ARBITRAGEM).
PALCO:
CONFECCIONADO
COM
PLATAFORMAS MODELO PRATICAVEL,
MEDINDO 08 X 04 X 01 METROS, PISO
REVESTIDO COM CARPETE NA COR
GRAFITE, 01 ESCADA DE ACESSO, GUARDA
CORPO NAS LATERAIS E ESTRUTURA
PARA FIXAÇÃO DE LONA CONTENDO
COMUNICAÇÃO (BRACKDROP) MEDINDO
08 X 03 METROS.
PISO ELEVADO (CAMAROTE): PISO
MEDINDO 12 X 04 X 0,60 REVESTIDO DE
CARPETE NA COR GRAFITE, GUARDA
CORPO E 01 ESCADA DE ACESSO.
STAND PARA ENTREGA DE KIT ATLETA E
DEPOSITO
DE
HIDRATAÇÃO:
STAND DE ENTREGA DE KITS CONTENDO
ESTRUTURA EM PLACAS DE TS E
DIVISORIA DE ALUMINIO MEDINDO 08 X
04 X 2.70 METROS, PISO CONFECCIONADO
COM
PLATAFORMA
MODELO
PRATICAVEL
REVESTIMENTO
EM
CARPETE NA COR GRAFITE COM 02
PORTAS, 04 PRATELEIRAS, 04 CADEIRAS
GIRATORIAS, 02 APARELHOS DE AR
CONDICIONADO E 06 METROS DE
BALCÃO.

Unidades

4

R$
620,00

R$
2.480,00

Unidades

1

R$
3.930,00

R$
3.930,00

Unidades

1

R$
5.840,00

R$
5.840,00

Unidades

1

R$
7.993,33

R$
7.993,33
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10

11

12

13
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DEPOSITO DE HIDRATAÇÃO CONTENDO
ESTRUTURA EM PLACAS DE TS E
DIVISORIA DE ALUMINIO MEDINDO 08 X
04 X 2.70 METROS, PISO CONFECCIONADO
COM
PLATAFORMA
MODELO
PRATICAVEL REVESTIMENTO MATERIAL
SINTETICO, 02 PORTAS, 02 APARELHOS
DE AR CONDICIONADO E 08 METROS DE
BALCÃO.
PORTICO DE LARGADA DUPLO COM
PASSARELA:
CONFECCIONADO
COM
TORRES DE ALUMINIO MODELO Q30
LINHA
PESADA,
CONTENDO
01
PASSARELA EM SUA PARTE SUPERIOR,
MEDINDO 6 X 1 METRO, 02 TESTEIRAS
PARA LONAS PUBLICITARIAS 1,5 X 6,0, 04
ESPAÇOS LATERAIS PARA LONAS
PUBLICITÁRIAS 01 X 4,80.
LOJA SUBA: PISO 04 X 08, SALA EM
OCTANORME 04 X 03 COM PORTA, 02
PRATELEIRA E 02 BALCÕES.
CABINE DE ARBITRAGEM: PISO 04 X 04,
SALA 04 X 04 COM AR CONDICIONADO,
VIDROS E PORTA.
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA:
CONTENDO 12 RIBALTAS DE LED, 16
REFLETORES PAR LED, 06 MOVING BEAN,
08 REFLETORES DE LED 200 w E 01 MESA
EM MDX.
PAINEL DE LED: P06 MEDINDO 4,50 X 2,70
(PAINEL PARA FUNDO DE PALCO),
ACOMPANHADO DE 01 PROCESSADORA
DE VIDEO E 01 COMPUTADOR.
TOTAL

Unidades

1

R$
4.800,00

R$
4.800,00

Unidades

1

R$
3.426,67

R$
3.426,67

Unidades

1

R$
2.050,00

R$
2.050,00

Unidades

1

R$
4.926,67

R$
4.926,67

Unidades

1

R$
3.783,33

R$
3.783,33
R$
69.180,33

1.1. Os Serviços desta licitação elencados no item 1.1 “Do Objeto”, serão entregues no endereço
indicado na Ordem de Serviço.
1.2. O prazo de validade do contrato, será de 12 meses e durante este prazo, as propostas
selecionadas ficarão à disposição da Administração para que efetue as contratações nas
oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a conveniência dos órgãos e/ou
entidades contratantes, até o limite estabelecido.
1.3. O valor estimado do serviço consta da Planilha Orçamentária abaixo.
1.4. A empresa deverá arcar com todas as despesas com encargos trabalhistas, sociais e
previdenciários de sua equipe.
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2. INFORMAÇÕES GERAIS
Os eventos serão realizados no município e distritos
O local destinado para realização do evento na sede do município, deverá ser aberto ao público com
entrada franca, não podendo haver a cobrança de ingressos.
A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas, tais como: de transporte dos
equipamentos e de pessoal para a instalação e manutenção, sem ônus para a administração
municipal.
2.1. QUANTO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA O EVENTO
a) Instalar o material conforme especificações constantes neste Termo de Referência;
a) Responder civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente,
provocar ou causar em decorrência da execução do evento, considerando que toda a estrutura,
inclusive de segurança, será às expensas da empresa contratada.
b) Assumir toda a responsabilidade por dano causado, de natureza civil, comercial, trabalhista,
previdenciária, indenizatória ou de ressarcimento, eventualmente imposto judicialmente à
Prefeitura Municipal por pratica relacionada com a execução do evento, reconhecendo ser a única
responsável e admitindo contra si a competente ação regressiva.
2.2. DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA:
a) Obter todos os alvarás, licenças e autorizações, dos órgãos competentes e demais necessário
para a realização do evento);
b) Apresentar à fiscalização da Prefeitura Municipal, sempre que solicitado, todos os alvarás, licenças
e autorizações durante o evento, bem como os comprovantes de pagamentos, inclusive de direitos
autorais.
c) Devolver o imóvel os equipamentos públicos disponibilizados no recinto nas perfeitas condições
recebidas, responsabilizando-se por danos causados e respectivas indenizações e ressarcimentos.
d) Proibir expressamente, no recinto do evento, a venda de bebidas alcoólicas para menores
de 18 (dezoito) anos, fazendo afixar nas barracas da Praça de Alimentações cartazes visíveis
desta proibição.
e) Utilizar somente estruturas em perfeito estado de conservação, manutenção e funcionamento;
f) Contratação de profissionais habilitados a atestarem a segurança e solidez das estruturas e para
acompanharem a montagem e instalação das mesmas, com o recolhimento das devidas ART’s e
demais taxas exigíveis.
g) Todas as obrigações assumidas neste documento fluem a partir do início dos trabalhos de
montagem das estruturas e perduram até a efetiva devolução do imóvel e equipamentos públicos ao
município comprometendo-se, ainda, a deixar toda a parte estrutural do evento pronta com 03
(três) dias de antecedência em relação à data inicial do evento;
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h) Fica sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal pagar pelo consumo de energia elétrica e
água, utilizados nas atividades do evento, bem como a responsabilidade da ligação de entrada de
energia principal até aos transformadores.
i) Caberá a Prefeitura Municipal, efetuar a coleta de lixo do local do evento, devendo os mesmos
estarem acondicionados em tambores. A remoção dos mesmos, será feita nos 05 (cinco) dias do
evento;
2.3. QUANTO AO HORÁRIO DA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
a) O Cronograma da Festa será fixado entre a Contratada e a Contratante.
3. JUSTIFICATIVAS
3.1. Justificativa de que o objeto da contratação se enquadra como serviço comuns
O objeto licitado é um serviço comum.
O entendimento acerca da possibilidade de utilização do pregão para contratação de serviços de
engenharia já foi, inclusive, proferido pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 817/2005Primeira Câmara, conforme se depreende de trecho do voto do Ministro Relator:
“(...) a Lei n. 10.520, de 2002, não exclui previamente a utilização do pregão para a
contratação de obra e serviço de engenharia. O que exclui essas contratações é o art. 5o do
Decreto 3.555, de 2000. Todavia, o item 20 do Anexo II desse mesmo Decreto autoriza a
utilização do Pregão para a contratação de serviços de manutenção de imóveis, que pode
ser considerado serviço de engenharia.
(...) somente à lei compete inovar o ordenamento jurídico, criando e extinguindo direitos e
obrigações para as pessoas, como pressuposto do princípio da legalidade. Assim, o Decreto,
por si só, não reúne força para criar proibição que não esteja prevista em lei, com o
propósito de regrar-lhe a execução e a concretização.”
O Acórdão 2272/2006 – Plenário também corrobora a possibilidade de utilização de pregão para
serviços de engenharia, desde que sejam caracterizados como comuns:
“(...) as normas regulamentares que proíbem a contratação de serviços de engenharia pelo
Pregão carecem de fundamento de validade, visto que não possuem embasamento na Lei n.
10.520/2002. O único condicionamento que a Lei do Pregão estabelece é a configuração do
objeto da licitação como bem ou serviço comum.
(...) a execução de serviços de assistência técnica, operação e manutenção, em caráter
preventivo e corretivo, com fornecimento de peças, materiais e componentes, de aparelhos
de ar condicionado de janela, aparelhos tipo split system e centrais de ar condicionado tipo
self contained, pode ser considerado serviço comum, atendidos os requisitos essenciais de
padronização e disponibilidade, a qualquer tempo, em um mercado próprio.” (grifos nosso).
3.2. Justificativa para facultatividade da realização de vistoria
A visita ao local de execução dos serviços é compreendida como um direito subjetivo da empresa
licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma
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faculdade dada pela Administração aos participantes do certame. [Acórdão TCU AC-0234-05/15Plenário].
3.3. Justificativa da necessidade de subcontratação
Haverá a possibilidade da subcontratação parcial do objeto, mediante solicitação e aprovação da
Secretaria Municipal.
A subcontratação justifica-se pela ampliação da competitividade do certame, uma vez que
pouquíssimas empresas teriam condições de realizar todo o objeto da licitação sem a necessidade de
subcontratar.
4. RECURSOS FINANCEIROS
A dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.
5. PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
5.1.1. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado e aprovado pela Prefeitura
Municipal, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados.
5.1.2. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura
de serviços para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária
creditada em conta corrente.
6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Além das obrigações específicas acima relacionadas, quanto à estrutura do evento:
6.1. DA CONTRATADA
6.1.1. A CONTRATADA obriga-se a:
a) executar os serviços objeto deste Termo de Referência, acordo com as especificações e/ou norma
exigida, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
b) manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste Termo;
c) arcar com todas as despesas decorrentes da alimentação, assistência médica e de pronto socorro
de seus empregados;
d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos
equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços;
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e) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho,
identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na Contratante, bem como atentar para as
regras de cortesia no local onde serão executados os serviços;
f) garantir que a execução dos serviços se dê sob responsabilidade de um engenheiro e um técnico
de segurança do trabalho, de modo a garantir a atenção e cumprimento das Normas
Regulamentadoras nº 09, 18 e 35, sem prejuízo de outras determinadas pelos órgãos de fiscalização.
g) zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela Contratante, atendendo prontamente as
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
h) comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços,
provocada por empregados da Contratada;
i) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes,
necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os
pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;
j) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a
terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
k) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus
serviços.
6.2. DA CONTRATANTE
6.2.1. O Contratante obriga-se a:
a) designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
a) efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
b) eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com
vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária
autonomia administrativa;
d) prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos
serviços.
7

DA VISTORIA
7.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 13 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente na forma prevista em Edital.
7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendose até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
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7.3
Para a vistoria, o licitante, através do seu responsável técnico ou o seu representante, deverá
estar devidamente identificado.
8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
8.1. A execução dos serviços a serem contratados deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor
de Contratos a ser indicado pelo Contratante.
8.2. A fiscalização deverá ser efetuada através de vistorias que ocorrerão, durante a execução dos
serviços e a vistoria final até 24 (vinte e quatro) antes do início do evento.
09. CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1. A instalação e desmontagem de estruturas e a execução de todos os itens constantes da Planilha
anexa a este Temo de Referência é de inteira responsabilidade da Contratada, não podendo esta
exigir qualquer valor adicional, após a assinatura do Contrato.
9.2. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.santateresinha.ba.io.org.br na íntegra de
forma gratuita aos interessados e também serão fornecidos diretamente pelo Coordenadoria de
Licitações e Contratos, na forma prevista em Edital.
10. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
10.1. Os valores estimados da contratação foram apurados em pesquisas em cidades circunvizinhas.
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, pessoa jurídica de
direito
interno,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
____________________________, com sede administrativa na Praça
Apio Medrado s/n Centro Santa Teresinha - Bahia, s/nº.,
Centro, Santa Teresinha – BA, CEP ____________, por seu Prefeito
Agnaldo Figueiredo de Andrade, inserir nacionalidade,
estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº
________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, doravante
denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a
_______________________, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001-__, estabelecida à
Rua ____________, no ___, Edifício _______, ______, ______, no Município
de _________, representada neste ato por seu representante
legal, _________________, portador de cédula de identidade no
______________ SSP/BA e CPF no ___.___.___-__, denominada,
simplesmente, CONTRATADA, vencedora do Pregão
Presencial n.º 013/2022, resolvem celebrar o presente
contrato sob as seguintes cláusulas e condições:

O MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede administrativa na Praça Apio Medrado s/n Centro Santa
Teresinha - Bahia, s/nº., Centro, Santa Teresinha – BA, CEP ____________, por seu Prefeito Agnaldo
Figueiredo de Andrade, inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de
Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF)
nº ________________, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa
___________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na ______________________, inscrita no
CNPJ/MF sob nº. ___.___.___/___-__, neste ato representada por seu Sócio Diretor,
__________________________, portador do RG ___________________ e CPF ________________, a seguir denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato para prestação de serviços,
vinculado ao Pregão Presencial Edital nº 013/2022 e Processo Administrativo 068/2022, Tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Este Contrato tem como origem o Pregão Presencial, Edital nº 013/2022, Tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Teresinha - BA, para Contratação de empresa
para locação de equipamentos e estrutura do evento SUBA 100 do Município de Santa Teresinha,
conforme especificações, quantidades constantes no Anexo I-“Especificações técnicas do Objeto”,
parte integrante e indissociável deste Edital., e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº
10.520/2002, Lei 8.666/93.
1.2 Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as disposições e condições do Edital de Pregão Presencial nº.
013/2022, bem como a Proposta de Preços da CONTRATADA, Anexos e pareceres que formam o
procedimento licitatório.
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1.3 O serviço contratado será realizado por execução indireta, e serão executados conforme
discriminado na proposta anexa.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
2.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de execução direta.
2.2. Os serviços serão executados na forma e local discriminado no Termo de Referência.
2.2.1. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e equipamentos
necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados, conforme disposto no Termo de
Referência.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações contidas no contrato por determinação legal a Contratada deverá:
A CONTRATADA se obrigada ainda a:
a) Efetuar os serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em
estrita observância das especificações no Termo de Referência e da Proposta apresentada pela
empresa;
b) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
contratação;
c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
d) Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na Minuta Contratual:
e) Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado, registrando as ocorrências, bem como atestar o recebimento dos mesmos;
b) Efetuar o pagamento pela prestação de serviço do objeto do presente Contrato de acordo com o
estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
c) Na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será
acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a titulo de compensação financeira, aplicada
desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu efetivo pagamento
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CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO
5.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços, objeto do presente
contrato, a importância estimada de R$__________ (_________________________), fixada de acordo com o
Edital de licitação Pregão n.º 013/2022.
- O preço dos serviços contratados poderá ser reajustado anualmente, na oportunidade da
prorrogação do contrato, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC,
divulgado pelo IBGE, ou por outro indicador que venha a substituí-lo
5.2. Na execução deste Contrato, as despesas relativas à pessoal representam um total de XX%
(XXXXX por cento), sendo os XX% (XXXXX por cento) restantes relativos a gastos com insumos,
impostos e diversos;
5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é da data de sua assinatura até 12 meses, tendo
início na data de sua assinatura.
6.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos
a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente,
após execução dos serviços, mediante apresentação do relatório dos serviços realizados, e deverão
ser atestados pelo Fiscal do Contrato, mediante apresentação de Nota Fiscal na Secretaria
requisitante.
7.2. Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada das Certidões Negativas de Débitos
Previdenciários, Trabalhistas, FGTS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
7.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas e serviços efetivamente
prestados.
7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
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7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos
termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
7.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.
7.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
7.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
7.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO
8.1. Os preços contratados poderão ser objeto de revisão após 12 (doze) meses e de acordo com o
disposto na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da
empresa vencedora, desde que acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência
do pedido.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão / Unidade
0703

Projeto/Atividade
2073

Elemento de Despesa
3.3.90.39

Fonte
15000000

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
0.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da Administração,
especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.
10.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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10.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência e especificações do objeto contratual.
10.5. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:
10.5.1. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de
execução e da qualidade demandada;
10.5.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional
exigidas:
10.5.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
10.5.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
10.5.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
10.5.6. A satisfação do público usuário.
10.6. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.
10.7. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
10.8. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.9. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar
em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
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11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
11.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado da contratação.
11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993:
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
IV - O atraso injustificado no início do serviço;
V - A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no
Contrato;
VII - O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
Lei nº 8.666, de 1993;
IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X - A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do Contrato;
XII - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIII - A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
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XIV - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna,
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a
situação;
XV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes
de serviços, fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o
direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a
situação;
XVI - A não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos
contratuais;
XVII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
XIVIII - O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.
12.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
12.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
12.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;
12.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;
12.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
12.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:
12.5.1. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
12.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos
causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
12.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
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12.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.7.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
13.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa
prévia, aplicar à contratada as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato;
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por período não superior a dois (2) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
13.2 - O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá
ensejar a rescisão do contrato.
13.3 - As multas aplicadas, após o regular procedimento administrativo, respeitado o contraditório,
serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 15
(quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente.
13.4 - A inexecução parcial ou total do contrato poderá sujeitar a contratada à suspensão ou à
declaração de sua inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.
13.5 - A multa por descumprimento do contrato corresponderá a 10% (dez por cento) do valor
global contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, na Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de
1993, subsidiariamente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Teresinha – BA, como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente Contrato.
16.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (TRÊS)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.
Santa Teresinha -Ba, .......... de ................ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Agnaldo Figueiredo de Andrade
Prefeito Municipal

Testemunhas:

____________________________________
Nome e CPF.:

____________________________________
Nome e CPF.:

ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Modalidade de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL

Número 013/2022

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o (a) Senhor (a)
______________________________________, nacionalidade:____________________, estado civil: casado ( ) solteiro (
), profissão:____________________________), portador do Registro de Identidade nº ____________________,
inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº _____________________,
residente à ______________________________, nº ____, Bairro:______________, Cidade:___________________, CEP:
________________ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os
atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
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(apresentar proposta de preços, formularem ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles,
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame etc).
_____ _____de __________________ de 2022

_________________________________
Assinatura do Representante Legal
Nome:______________________________________
CPF:_______________________________________
RG:_________________________________________

CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, com sede à
_______________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. Sra)....................................,
portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., Declaramos, sob as
penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
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para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA O CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos:
(
) para os fins da parte final do inciso III do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que termos
conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação.
(
) para os fins do inciso II do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que temos instalações,
aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

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.

_______ _____de __________________ de 2022

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VII
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
(Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente
constituído da empresa (Identificação completa da Proponente) doravante denominado
(Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
x

A proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL 013/2022 foi elaborada
de maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

x

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO
PRESENCIAL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

x

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL quanto a participar ou não
da referida licitação;

x

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL
013/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;

x

Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração
pública antes da abertura oficial das propostas; e

x

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa)
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ANEXO VIII
MODELO
PROPOSTA DE PREÇOS
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 013/2022
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:
TELEFONE:
BANCO (NOME/Nº)
AGÊNCIA Nº:
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:

EMAIL:
CONTA CORRENTE Nº:

Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos e estrutura do evento SUBA 100 do
Município de Santa Teresinha, conforme especificações, quantidades constantes no Anexo I“Especificações técnicas do Objeto”, parte integrante e indissociável deste Edital., e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.

Nº

DESCRIÇÃO

UND
VALOR
QUANT
MEDIDA
UNITÁRIO

COBERTURA 31X12: CONFECCIONADO
COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO
MODELO Q30 LINHA PESADA, TETO NO
FORMATO DE DUAS AGUAS COM ÂNGULO
MINIMO DE 22º GRAUS, MEDINDO
COMPRIMENTO DE 31 METROS, LARGURA
DE 12 METROS E PÉ DIREITO DAS
1 LATERAIS LADOS ESQUERDO E DIREITO Unidades
COM 03 METROS, 06 CUMEEIRAS COM UM
ESPAÇO DE 06 METROS DE UMA PARA
OUTRA, TETO COM LONA NA COR BRANCA
E 08 PONTOS DE ATERRAMENTO
ELETRICO.
(OBS. COBERTURA DO CONGRESSO
TECNICO).
COBERTURA 25X12: CONFECCIONADO
COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO
MODELO Q30 LINHA PESADA, TETO NO
FORMATO DE DUAS AGUAS COM ÂNGULO
MINIMO DE 22º GRAUS, MEDINDO
COMPRIMENTO DE 25 METROS, LARGURA
2
Unidades
DE 12 METROS E PÉ DIREITO DAS
LATERAIS LADOS ESQUERDO E DIREITO
COM 03 METROS, 05 CUMEEIRAS COM UM
ESPAÇO DE 06 METROS DE UMA PARA
OUTRA, TETO COM LONA NA COR BRANCA
E 04 PONTOS DE ATERRAMENTO

VALOR
TOTAL

1

1
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3

4

5

6

ELETRICO.
(OBS. COBERTURA DA HIDRATAÇÃO).
COBERTURA 10X12: CONFECCIONADO
COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO
MODELO Q30 LINHA PESADA, TETO NO
FORMATO DE DUAS AGUAS COM ÂNGULO
MINIMO DE 22º GRAUS, MEDINDO
COMPRIMENTO DE 12 METROS, LARGURA
DE 10 METROS E PÉ DIREITO DAS
LATERAIS LADOS ESQUERDO E DIREITO
COM 2,50 METROS 03 CUMEEIRAS COM
UM ESPAÇO DE 06 METROS DE UMA PARA
OUTRA, TETO COM LONA NA COR BRANCA
E 02 PONTOS DE ATERRAMENTO
ELETRICO. (OBS. COBERTURA DE
ENTREGA DE KITS).
COBERTURA 06X06: CONFECCIONADO
COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO
MODELO Q30 LINHA PESADA, TETO NO
FORMATO DE DUAS AGUAS COM ÂNGULO
MINIMO DE 22º GRAUS, MEDINDO
COMPRIMENTO DE 06 METROS, LARGURA
DE 06 METROS E PÉ DIREITO DAS
LATERAIS LADOS ESQUERDO E DIREITO
COM 2,50 METROS 02 CUMEEIRAS COM
UM ESPAÇO DE 06 METROS DE UMA PARA
OUTRA, TETO COM LONA NA COR BRANCA
E 01 PONTO DE ATERRAMENTO
ELETRICO.
(OBS.
COBERTURA
DOS
PATROCINADORES MASSAGEM).
COBERTURA 04X04: CONFECCIONADO
COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO
MODELO Q30 LINHA PESADA, TETO NO
FORMATO DE DUAS AGUAS COM ÂNGULO
MINIMO DE 22º GRAUS, MEDINDO
COMPRIMENTO DE 04 METROS, LARGURA
DE 04 METROS E PÉ DIREITO DAS
LATERAIS LADOS ESQUERDO E DIREITO
COM 2,50 METROS 02 CUMEEIRAS COM
UM ESPAÇO DE 04 METROS DE UMA PARA
OUTRA, TETO COM LONA NA COR BRANCA
E 01 PONTO DE ATERRAMENTO
ELETRICO.
(OBS. COBERTURAS DA LOJA SUBA 01
PARA ENTREGA DE MEDALIAS E 01 PARA
ARBITRAGEM).
PALCO:
CONFECCIONADO
COM
PLATAFORMAS MODELO PRATICAVEL,
MEDINDO 08 X 04 X 01 METROS, PISO

Unidades

1

Unidades

4

Unidades

4

Unidades

1
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7

8

9

10

11

12
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REVESTIDO COM CARPETE NA COR
GRAFITE, 01 ESCADA DE ACESSO, GUARDA
CORPO NAS LATERAIS E ESTRUTURA
PARA FIXAÇÃO DE LONA CONTENDO
COMUNICAÇÃO (BRACKDROP) MEDINDO
08 X 03 METROS.
PISO ELEVADO (CAMAROTE): PISO
MEDINDO 12 X 04 X 0,60 REVESTIDO DE
CARPETE NA COR GRAFITE, GUARDA
CORPO E 01 ESCADA DE ACESSO.
STAND PARA ENTREGA DE KIT ATLETA E
DEPOSITO
DE
HIDRATAÇÃO:
STAND DE ENTREGA DE KITS CONTENDO
ESTRUTURA EM PLACAS DE TS E
DIVISORIA DE ALUMINIO MEDINDO 08 X
04 X 2.70 METROS, PISO CONFECCIONADO
COM
PLATAFORMA
MODELO
PRATICAVEL
REVESTIMENTO
EM
CARPETE NA COR GRAFITE COM 02
PORTAS, 04 PRATELEIRAS, 04 CADEIRAS
GIRATORIAS, 02 APARELHOS DE AR
CONDICIONADO E 06 METROS DE
BALCÃO.
DEPOSITO DE HIDRATAÇÃO CONTENDO
ESTRUTURA EM PLACAS DE TS E
DIVISORIA DE ALUMINIO MEDINDO 08 X
04 X 2.70 METROS, PISO CONFECCIONADO
COM
PLATAFORMA
MODELO
PRATICAVEL REVESTIMENTO MATERIAL
SINTETICO, 02 PORTAS, 02 APARELHOS
DE AR CONDICIONADO E 08 METROS DE
BALCÃO.
PORTICO DE LARGADA DUPLO COM
PASSARELA:
CONFECCIONADO
COM
TORRES DE ALUMINIO MODELO Q30
LINHA
PESADA,
CONTENDO
01
PASSARELA EM SUA PARTE SUPERIOR,
MEDINDO 6 X 1 METRO, 02 TESTEIRAS
PARA LONAS PUBLICITARIAS 1,5 X 6,0, 04
ESPAÇOS LATERAIS PARA LONAS
PUBLICITÁRIAS 01 X 4,80.
LOJA SUBA: PISO 04 X 08, SALA EM
OCTANORME 04 X 03 COM PORTA, 02
PRATELEIRA E 02 BALCÕES.
CABINE DE ARBITRAGEM: PISO 04 X 04,
SALA 04 X 04 COM AR CONDICIONADO,
VIDROS E PORTA.
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA:
CONTENDO 12 RIBALTAS DE LED, 16
REFLETORES PAR LED, 06 MOVING BEAN,

Unidades

1

Unidades

1

Unidades

1

Unidades

1

Unidades

1

Unidades

1
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08 REFLETORES DE LED 200 w E 01 MESA
EM MDX.
PAINEL DE LED: P06 MEDINDO 4,50 X 2,70
(PAINEL PARA FUNDO DE PALCO),
13
Unidades
ACOMPANHADO DE 01 PROCESSADORA
DE VIDEO E 01 COMPUTADOR.
TOTAL

1

R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
LOCAL, DATA

_______________________________
ASSINATURA E CARIMBO
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