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Senhor Licitante, 
Para registro no Processo Administrativo desta Licitação solicitamos que seja preenchido o recibo de 
retirada deste edital, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax ou e-mail. 
Informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no instrumento convocatório, 
bem como informações adicionais sobre a presente licitação estarão disponíveis no site: 
www.seabra.ba.io.org.br, sendo responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento de 
possíveis alterações através do referido site.  
Seabra – Ba., 10 de maio de 2018 
 
ANDRÉIA FERREIRA DE FARIAS  
Pregoeira – Portaria 04/2018 

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 15/2018 
Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas posteriores autorizações, Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de 
dezembro de 2006, Decreto nº 7892/2013 de 23.01.2013 e Decreto nº 8250/2016 de 23/05/2016, 
Lei Municipal 435/2010 de 23 de setembro de 2010. 

OBJETO 

O Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletroeletrônicos, ar 
condicionados e equipamentos de informática, para adequar e mobiliar as unidades de saúde, 
conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – Governo Federal, com 
aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) meses, nos termos deste instrumento 
convocatório e seus Anexos. Propostas Ministério da Saúde – Governo Federal nº 
11235.051000/1150-01; 11235.051000/1150-02; 11235.051000/1150-08; 11235.051000/1150-14; 
11235.051000/1150-21;  11235.051000/1150-22;  11235.051000/1160-01; 11235.051000/1160-02; 
11235.051000/1160-03;  11235.051000/1160-04;  11235.051000/1160-08; 11235.051000/1170-01; 
11235.051000/1170-09;  11235.051000/1170-10;  11235.051000/1170-11; 11235.051000/1170-13, 
de interesse do Fundo Municipal de Saúde Seabra/Ba. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data: 24/05/2018 Horário: 09:00h 

Pregoeira:  ANDRÉIA FERREIRA DE FARIAS 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Seabra – Praça Benjamint Constant, nº 18, Centro, CEP 46.900-
000, na cidade de Seabra/BA, fones/fax: (75) 3331-1421 / 1422, e-mail: 
seabra.licitacao@hotmail.com. 
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MODELO SOLICITAÇÃO DE EDITAL PELA INTERNET 
 
À 
Prefeitura Municipal de Seabra – BA,  
Setor de Licitações e Contratos 
Assunto: SOLICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 15/2018 
 
 
A empresa __________________________________________________________, nome de 

fantasia _______________________________________________________, inscrita no CNPJ 

_______________________, com sede 

___________________________________________________, solicita o envio do Edital Pregão e 

demais instrumento convocatório da licitação acima mencionada. 

 

Telefones p/Contato 
Email: 
Responsável: 
 
Local ______________ Data ______________ 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 015/2018 
PROCESSO ANUAL Nº 385/2018 

 
01 PREÂMBULO: 
 
1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,- ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito Público, 
sito na Praça Benjamin Constant, nº 18, centro Seabra-Bahia, através da Pregoeira designada pela 
Portaria 004/2018, Sra. ANDREIA FERREIRA DE FARIAS, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, em sessão pública, objetivando o Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de móveis, eletroeletrônicos, ar condicionados e equipamentos de informática, 
para adequar e mobiliar as unidades de saúde, conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - 
Ministério da Saúde – Governo Federal, com aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) 
meses, nos termos deste instrumento convocatório e seus Anexos, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, o 
qual será processado e julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, 
de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, 
Lei Complementar 123/2006, Lei Municipal 435/2010 de 23 de Setembro de 2010, e Decreto 
Municipal nº 087/2009, de 08 de Janeiro de 2009, a ser realizada no dia 24 de maio de 2018, às 
09:00hs, na Sala de Licitações, na Sede da Prefeitura, com endereço à Rua Horácio de Matos Nº 
99, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000. 

 
1.2. O edital completo encontra-se disponível para download gratuito no Diário Oficial do Município 
de Seabra, http://seabra.ba.io.org.br/diarioOficial, bem como poderá ser lido e/ou obtido pelos 
interessados no Setor de Licitações e Contratos, desta Prefeitura Municipal, situada na Praça 
Benjamin Constant, 18, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h00min e 
das 14h00min às 17h00min, no período de 10/05/2018 a 24/05/2018, condicionado ao recolhimento 
de uma taxa de R$ 60,00 (sessenta reais), valor este limitado ao custo efetivo de reprodução, por 
meio gráfico e/ou eletrônico, da documentação fornecida, cujo valor não será devolvido, salvo se 
houver revogação ou nulidade desta licitação, desde que para este caso não tenha havido 
imputabilidade à empresa adquirente, e mediante restituição integral do material que lhe tenha sido 
fornecido em perfeitas condições e ordem. Poderá, no mesmo prazo, adquirir o Edital por meio 
eletrônico, para o qual não haverá custos, mediante requerimento formal no e-mail 
seabra.licitacao@hotmail.com com o fornecimento dos dados do solicitante, conforme modelo da 
Solicitação de Retirada de Edital (modelo abaixo). Demais aviso e atos decorrentes desta licitação 
serão publicadas no do D.O.M na página www.seabra.ba.io.org.br. Outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079.. 
 
1.3. Recebimento e abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação, ocorrerão em 
sessão pública às 09:00h (nove horas) do dia 24 de maio de 2018. 
 
1.4. – Definições: 
1.4.1. Sistema de Registro de Preço – SRP: O conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras (inciso I do 
parágrafo único do Art. 2° do Decreto n° 2.184/2011);  
1.4.2. Ata de Registro de Preço: O documento vinculativo, obrigacional, com características de 
compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos 
participantes e condições e serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas.  
1.4.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução 
do conjunto de procedimentos do certame para registro de preço e gerenciamento. Fica esclarecido 
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que o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Seabra – BA., gerenciará a Ata de Registro de 
Preços. 
1.4.4. Adesão a Ata de Registro de Preços: Qualquer Órgão da Administração Direta ou Indireta do 
Município de Seabra – BA., bem como outros Municípios da Federação e Órgãos Estaduais que não 
tenha participado do certame, mediante a anuência do Órgão Gerenciador, poderá utilizar da 
presente ata, observado as disposições dos caput dos Art. 9º, Art. 22 e respectivos parágrafos do 
Decreto Federal 7.892/13: 
 

1.4.4.1. O Órgão Interessado deverá realizar a necessária consulta ao Órgão Gerenciador da 
Ata de Registro de Preços que se pretende aderir, informando os quantitativos pretendidos, 
para fins de verificação da possibilidade de adesão e da observância do limite posto no 
Decreto (art. 22, §§1° e §3°, Decreto nº 7.892/13); 
 
1.4.4.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão; 
 
1.4.4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
 
1.4.4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 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 para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  
 
1.4.4.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos 
não participantes que aderirem.  
 
1.4.4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da 
ata.  
 
1.4.4.7. Compete ao órgão não participante 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.  

 
02 OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 
2.1 O Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletroeletrônicos, ar 
condicionados e equipamentos de informática, para adequar e mobiliar as unidades de saúde, 
conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – Governo Federal, com 
aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) meses, nos termos deste instrumento 
convocatório e seus Anexos. Propostas Ministério da Saúde – Governo Federal nº 
11235.051000/1150-01; 11235.051000/1150-02; 11235.051000/1150-08; 11235.051000/1150-14; 
11235.051000/1150-21;  11235.051000/1150-22;  11235.051000/1160-01; 11235.051000/1160-02; 
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11235.051000/1160-03;  11235.051000/1160-04;  11235.051000/1160-08; 11235.051000/1170-01; 
11235.051000/1170-09;  11235.051000/1170-10;  11235.051000/1170-11; 11235.051000/1170-13, 
de interesse do Fundo Municipal de Saúde Seabra/Ba. 
 
03 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
3.1 Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta 
licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo as Proposta de Preços (Envelope nº 01) e os 
Documentos de Habilitação (Envelope nº 02) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no 
seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 
 
3.2 A declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes do Edital, conforme Anexo V, deverá ser apresentada por fora do Envelope nº 02 
Habilitação, juntamente com a Carta de Credenciamento, conforme item 5 e Anexo IV. 
 
04 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
4.1 - Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que atenderem a todas as 
exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 
 
4.2 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
 

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública, na forma do Artigo 87 - inciso IV 
e Artigo 6º - XII da Lei 8.666/93. 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de 
Seabra/ Fundo Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Assistência Social; 
c) Estejam impedidos de licitar com o Município de Seabra/BA., na forma do artigo 7º da Lei 
10.520/02; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 
05 DO CREDENCIAMENTO: 
 
5.1 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante 
estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente. 
 
5.2 Entende-se por documento credencial: 
 

a) Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for proprietário, sócio ou 
dirigente da empresa licitante; 
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b) Procuração ou documento equivalente do licitante, ou carta de credenciamento nos 
modelos do Anexo IV deste Edital; 
 
c) Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação deste Edital, conforme Anexo V; 
 
d) Declaração ou documento equivalente emitido por meio eletrônico nos sites específicos 
de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando for o caso), 
para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123. 

 
5.3 O credenciamento deverá ser entregue a comissão em separado dos envelopes A e B, e 
apresentado em forma de carta em papel timbrado da licitante, ou por procuração, contendo 
identificação do credenciado (nome, número de identidade e do CPF) e, devidamente assinado pelo 
titular ou representante legal da licitante com firma reconhecida. 
 

5.3.1 Este documento credencial deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular lances 
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 
interposição de recurso, enfim, para praticar em nome do licitante todos os atos pertinentes a este 
Pregão, conforme modelo anexo. 

 
5.4 Quando a licitante se fizer representar por sócio, deverá apresentar os documentos abaixo 
relacionados, em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para autenticação no 
certame: 
 

a) Cédula de identidade do representante legal da empresa; 
b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 
equivalente. 

 
5.5 Quando a licitante se fizer representar por credenciado deverá apresentar junto com a credencial 
os documentos abaixo relacionados, em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do 
original para autenticação no certame: 
 

a) Cédula de identidade do credenciado; 
b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 
equivalente. 

 
5.6 Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante. 
 
5.7 O representante legal do licitante que não se credenciar perante A Pregoeira ficará impedido de 
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim, para representar o licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes A - Proposta de Preços ou B – Habilitação relativos a este 
Pregão. 
 

5.7.1 Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço. 

 
5.8 A ausência do representante do licitante, quando convocado, o impedirá de formular lances e 
manifestar a intenção de recurso. 

Esta edição encontra-se no site: www.seabra.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JLJTLR5NTYNIKUCG8IAMLQ

Sexta-feira
11 de Maio de 2018
9 - Ano X - Nº 1538



 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-1421/1422 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
 

 7 

 
5.9 Juntamente com o credenciamento, será exigida a Declaração de Enquadramento como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo em anexo, para fins de aplicação do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123. 
 

5.9.1 A não apresentação da declaração mencionada no item acima ou outro documento que 
comprove a situação atual da empresa, acarretará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado, 
previsto na Lei Complementar 123/2006, para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse 
tratamento diferenciado no decorrer da licitação. 
 
5.9.1 A declaração de que trata o item 5.9, deverá ser emitida pela Secretaria da Receita Federal, 
em site específico, podendo ser substituída por documento assinada por profissional contábil, 
acompanhado do selo do responsável pelo CRC. 

 
06 DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 
 
6.1 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste ato convocatório, redigida 
em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, 
assinada pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, 
obrigatoriamente: 
 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, telefone/fax, contato da empresa. 
b) Preço unitário com até duas casas decimais, para cada item expresso em moeda nacional, 
bem como preço total do item, do Item e o preço total da proposta, inclusas todas as despesas 
com tributos, frete, seguros e quaisquer outras que forem devidas, para fornecimento do objeto 
licitado. 

b.1) Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 
 

c) Os objetos desta licitação deverão ser entregues mediante apresentação da requisição de 
compra, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, ou setor de Compras, conforme o caso. 
d) Prazo de pagamento de até 90 (noventa) dias, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada pela Contratante. 
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 
 

6.2 A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos sobre o material 
ofertado, bem como informações que não constem em seu catálogo e/ou amostra, entretanto, 
necessárias ao julgamento objetivo, conforme especificações do material solicitado.  
 
6.3 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 
necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições 
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações 
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente. 
 
6.4 Ao elaborar a proposta de preços a licitante deverá observar cautelosamente cada valor 
unitário ofertado para cada item, pois não será aceita a desistência de propostas, exceto se o valor 
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ofertado seja manifestadamente inexeqüível, que neste caso será manifestado pelo Pregoeira da 
sua aceitação ou não. 
 
6.4 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 
alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o 
objeto desta licitação, na forma da Lei. 
 
6.5 Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais e custos que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do objeto desta licitação, serão de exclusiva responsabilidade do 
contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a licitante. 
 
07 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2): 
 
7.1 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 
 
7.1.1 Habilitação Jurídica 
 
a) Cédula de identidade; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, compatível com o objeto licitado, 
devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores; 
 
c) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
 
e) 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. 
 
7.1.2 Regularidade Fiscal 
 
a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante; 
 
d) Certidão Negativa de Tributos Municipal, emitida pela Prefeitura da sede do licitante; 
 
e) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débito – CND; 
 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
 
g) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), emitida pelo Tribunal superior do Trabalho. 
 
7.1.3 Qualificação Técnica 
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a) Alvará de Licença e Funcionamento; 
b) No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa licitante para o desempenho 
de atividade pertinente e compatível ao objeto da presente licitação. 

 
7.1.3.1 As exigências contidas nas alíneas “c” e “d”, atendem àquelas formuladas pela Lei 
Federal n. 6.360 de 23/09/76, Lei Federal n.º 9.782/99, Resolução RDC/ANVISA 260/02 de 
23/09/02, Decreto 8.077/13 de 14/08/13, dentre outras legislações aplicáveis. 

 
7.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira 
 
7.1.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca 
da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, e no máximo 30 (trinta) dias da data 
prevista para entrega dos envelopes, de acordo com inciso II do artigo 31 da Lei Federal 8.666/93. 
 
 
7.1.5 – Requisitos de Cumprimento do Edital 
 
a) Declaração de não empregar menor, conforme Anexo III. 
 
b) Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder 
Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal, conforme Anexo 
VI. 
 
08 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
8.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato. A Pregoeira, 
que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, de 
cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo 
registradas em ata os nomes das licitantes: 
 

a) A credencial do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do 
mesmo.  

b) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última 
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos 
a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

c) Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente identificados e lacrados. 
d) A Declaração de Comprometimento de Habilitação; 
e) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para 

as licitantes que assim se enquadrarem). 
 
8.2 Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, A Pregoeira 
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes 
ao certame. 
 
8.3 Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, A Pregoeira concluirá, se 
ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das 
licitantes, tal como previsto na alínea “a”, do item 8.1. 
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8.4 Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
representantes das licitantes, A Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 
 
8.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
09 DO JULGAMENTO: 
 
9.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço do objeto 
deste Edital. 
 
9.2. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor; 

 
9.3. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de preços, ou 
estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e 
será excluído da etapa de lances para aquele item; 

 
9.4. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação caso o preço 
do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao mercado, quando este 
tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado. 
 
9.5. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no 
envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao 
atendimento das exigências constantes do presente Edital. 
 
9.6. Etapa de Classificação de Preços: 
 
9.6.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes. 

 
9.6.2 A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de 
preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 

 
9.6.3 A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as 
licitantes. 

 
9.6.4 A Pregoeira classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e aquelas 
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 
 
9.6.5. O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, 
conforme subitem 9.6.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por 1,10 (um 
virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 
 
9.6.6 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo 03 (três), 
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para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 
 
9.6.7. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos 
representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor 
do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 
 
9.6.8. A Pregoeira convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances verbais), a 
apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada como menor 
preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de valor. 
 
9.6.9. A Pregoeira poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o item a ser 
adquirido, no percentual mínimo de 1% (um por cento) até o máximo de 10% (dez por cento). 
 
9.6.10. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas 
às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item. 
 
9.6.11. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado pela 
Pregoeira, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais 
para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa 
competitiva. 
 
9.6.12. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
9.6.13. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a Pregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
expressamente a respeito. 
 
9.6.14. Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda integralmente ao Edital. 
 
9.6.15. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 
 
9.6.16. Nas situações previstas nos subitens 9.6.12 e 9.6.15, a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a 
administração, e neste caso, desconsiderado o percentual mínimo estabelecido no subitem 9.6.9. 
 
9.6.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do presente Edital e legislação aplicável. 
 
9.6.18 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados a 
prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 
 
9.6.19 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
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9.7. Do tratamento diferenciado e favorecido às micro empresas e empresas de pequeno porte 
segundo a lei complementar 123/06: 
 
9.7.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de empresa 
de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observados o seguinte: 
 

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa 
que não estiver amparada por esta lei complementar. 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após a notificação por parte da Pregoeira, sob pena de preclusão. 

c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito 

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas de 
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
9.8. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação: 
 
9.8.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 9.6 e 9.7 deste Edital, e sendo aceitável a 
proposta classificada em primeiro lugar, A Pregoeira anunciará a abertura do envelope referente aos 
“Documentos de Habilitação” desta licitante. 
 
9.8.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação 
na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, serão 
inabilitadas. 
 
9.8.3. As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
 
9.8.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, 
negativa. 

 
Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
9.8.5. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria Pregoeira, na hipótese da 
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inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão 
promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao 
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 
 
9.8.6 Se a licitante desatender as exigências licitatórias, a Pregoeira examinará a oferta 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo 
a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pela Pregoeira.  
 
9.8.7 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pela Pregoeira, sua equipe de apoio e pelo(s) 
representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 
 
9.8.8 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja retirada a 
nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à 
disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 
 
9.8.9 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, 
será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com 
posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do Fundo Municipal de Saúde de 
Seabra, para homologação do certame e decisão quanto à formalização da Ata de Registro de 
Preço. Na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria 
Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação 
à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação. 
 
10 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
10.1 Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante 
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese 
das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual numero de dias, que 
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos.  
 
10.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do 
Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela 
Pregoeira à licitante vencedora. 
 
10.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
Prefeitura Municipal de Seabra-BA / Fundo Municipal de Saúde de Seabra, sito na Rua Horácio de 
Matos, 99ª- centro - CEP 46900-000 Seabra-BA. 
 
10.5 A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pela Pregoeira, que consultará as licitantes 
representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão 
conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão. 
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10.5.1 Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente apresentadas. 

 
11 DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 
 
11.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 
4º do artigo 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes 
instrumentos: 

a) Este Edital com seus anexos, parte integrante; 
b) As Propostas de Preços; 
c) As Notas de Empenho; 
d) A Ata da Sessão do Pregão Presencial SRP 15/2018, e; 
e) A Ata de Registro de Preços. 

 
11.2 - Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Ordem 
de Fornecimento e Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado 
outro licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis 
previstas neste edital. 
 
11.3 - A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
 

I - Para cada fornecimento será assinado um Contrato ou instrumento equivalente entre a 
empresa detentora dos preços registrados que tenha firmado esta Ata de Registro de Preços 
e o titular do órgão ou entidade CONTRATANTE, após a autorização da despesa e emissão 
da respectiva Nota de Empenho. 
 
II - O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do instrumento equivalente, por parte do 
fornecedor registrado, será de 3 (três) dias consecutivos a contar da notificação feita pelo 
órgão gerenciador ou participante, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço unitário, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e que integra o 
presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição. 
 

IV - O contrato ou instrumento equivalente decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços 
 
11.4. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura/Fundo Municipal 
de Saúde e a licitante vencedora, serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços, 
observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na 
proposta do licitante vencedor. 
 
11.5. A Prefeitura / Fundo Municipal de Saúde convocará formalmente a licitante vencedora para 
assinar a Ata de Registro de Preços, ou o Contrato, conforme o caso, que deverá comparecer dentro 
do prazo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir da convocação. 
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11.6. O prazo estipulado no subitem 11.5 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 
aceito pela PREFEITURA / Fundo Municipal de Saúde. 
 
11.7. A PREGOEIRA poderá, quando a convocada não assinar a Ata ou o Contrato no prazo e 
condições estabelecidas neste Edital, examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes 
na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao 
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
11.8. O prazo da contratação será até 31/12/2018, podendo ser reaberto novo contrato no ano 
seguinte até completar os 12 (doze) meses previstos para contratação/aquisição, ou prorrogado 
desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93. 
 
11.9. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade 
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante a 
assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO VI) pela Prefeitura e pelos classificados do 
certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros, 
excetuados os casos de Adesão previstos neste edital, mediante a anuência do Órgão Gerenciador, 
que poderá utilizar da presente ata, observado as disposições dos caputs dos Art. 9º, Art. 22 e 
respectivos parágrafos do Decreto Federal 7.892/13: 
 
11.10. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter participado do 
certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta final, ter seus produtos 
aceitos e classificados e ter sua habilitação como ato concreto. Em caso de não atendimento ou 
recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na 
ordem de classificação, sendo o fornecimento dos produtos nas condições previstas neste Edital e 
seus anexos. 
 
11.11. A efetivação da autorização de fornecimento se caracterizará pelo recebimento pelo 
fornecedor da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura/Fundo 
Municipal de Saúde. 
 
11.12. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de 
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço 
registrado quando esse se tornar superior àqueles praticados no mercado. 
 
11.13. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas 
às disposições contidas no Artº 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual aumento ou redução 
daqueles praticados no mercado, sazonalidades, aumento da oferta ou demanda, ou de fato que 
eleve ou baixe os custos dos bens registrados. 
 
11.14. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá 
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, instruídas por notas fiscais de 
entrada com data anterior ou até a data do certame e notas fiscais atuais que comprovem  a 
composição do novo preço, ou ainda, mediante a apresentação da planilha acompanhada de 
instrumento oficial (jornais, anúncios de bolsas de valores e mercadorias, etc.), probatório da alta dos 
preços e do desequilíbrio econômico sofrido. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a 
Prefeitura adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, 
índices setoriais adotados pelo Governo Federal. 
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11.15. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os 
preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório. 
 
11.16. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será analisada e divulgada em até 
15 (quinze) dias contados do seu recebimento mediante protocolo ou confirmação de recebimento 
quando via e-mail. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto 
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, não podendo vir a praticar os novos preços 
solicitados até o seu deferimento. 
 
11.17. As mesmas regras de alterações para o caso de alta dos preços ou inflação se aplicam no 
caso de deflação, redução dos preços, sazonalidades, aumento da oferta ou demanda, ou de fato 
que baixe os custos dos bens registrados. Nesta hipóteses, a Prefeitura comunicará o licitante para 
ajuste dos referidos produtos, nos mesmos critérios das disposições do item 19.6 deste Edital. 
 
11.18. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura do mesmo, vedada a sua prorrogação, com validade e eficácia legal após a publicação do 
seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Seabra – BA., na página 
www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/., ou em outro veículo de comunicação oficial da Prefeitura, em 
caso de haver alterações. 
 
12 DO REAJUSTE: 
 
12.1. Os preços da contratada permanecerão fixos e irreajustáveis. 
 
12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 
 
12.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar 
formalmente a Prefeitura Municipal de Seabra / Fundo Municipal de Saúde devidamente 
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será 
encaminhado à procuradoria jurídica do município para o devido parecer. 
 
13 DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
 
13.1 – As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por conta das 
seguintes dotações:  
 
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE SEABRA 
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Proj./Ativ.: 2.035 Gestão do Bloco da Média e Alta Complexidade- MAC 
4.4.90.52.00.00.00.00 06.01.0002.000015 Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.52.00.00.00.00 09.02.0014.000169 Equipamentos e Material Permanente 
3.3.90.30.00.00.00.00 06.01.0002.000015 Material de Consumo 
Proj./Ativ. 2.036 Gestão do Bloco da Atenção Básica 
4.4.90.52.00.00.00.00 06.01.0002.000015 Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.52.00.00.00.00 09.02.0014.000186 Equipamentos e Material Permanente 
3.3.90.30.00.00.00.00 06.01.0002.000015 Material de Consumo 
 

13.1.1 – As dotações orçamentárias acima citadas poderão ser suprimidas, substituídas ou 
inclusas novas dotações, inclusive por apostilamento, bem como ser modificadas em 
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conformidade com o orçamento vigente do exercício da execução/aquisição dos objetos, nos 
termos da Lei 8.666/93 e Lei 4.320/64.  

 
14 DO FORNECIMENTO: 
 
14.1. A contratada entregará os produtos no ato da entrega das Ordens de Fornecimento ou 
Solicitação, ao portador das requisições, dos itens e das quantidades requisitaqdas, quando as 
solicitações forem para fornecimento imediato, ou entregará no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
uteis a contar da data de emissão da ordem de fornecimento, expedida através do Setor de Compras 
e licitações, quando a Ordem de Fornecimento ou Solicitação for para entrega em local determinado, 
a exemplo da Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
14.3. Os produtos deverão ser entregues neste município, em sua embalagem original de fábrica e 
acondicionado adequadamente, em se tratando de produtos previamente embalados, de forma a 
permitir completa segurança durante o transporte, sendo obrigação da Secretaria Requisitante ou 
Setor de Compras e Licitações proceder à fiscalização e o acompanhamento do fornecimento, a qual 
atestará em termos definitivos, sua conclusão. 
 
14.4 Os produtos serão retirados parceladamente, de acordo com as necessidades da Contratante, 
até que seja atingida a quantidade total licitada, em atendimento às requisições escritas expedidas 
pela Secretaria interessada. 
 
15 DO PAGAMENTO: 
 
15.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Seabra-BA / Fundo Municipal de Saúde de 
Seabra em até 90 (noventa) dias após a data do recebimento dos materiais, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal, ou 
mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 
 
15.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura a comprovação de sua 
regularidade fiscal e trabalhista, bem como documento em papel timbrado da empresa informando a 
Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento, se for o caso. Não será 
aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
 
15.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação.  
 
15.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de 
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da 
irregular execução contratual. 
 
15.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número 
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 
como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 
 
15.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será 
acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a 
data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV, acrescido de 
0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou fração. 
 
16 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
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16.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATADA: 

 
I entregar com pontualidade os materiais solicitados. 
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, 
qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da 
presente licitação. 
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação: 

 
16.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE: 
 

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste Contrato. 
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

 
17 DAS PENALIDADES: 
 
17.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
 
17.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer 
das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 
da Lei n. 8.666/93: 

I - advertência;  
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
17.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos 
reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis 
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  
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17.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 
(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
18 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 
18.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 
presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do 
Art. 41 da Lei 8.666/93, e Lei 10.520/02, no endereço discriminado no subitem 10.4 deste edital, 
cabendo aa Pregoeira (a) decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo Fone (75) 3331 – 1421/1422. 
 
18.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos 
prazos legais. 
 
18.3 Acolhidas à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da Administração, sem 
comprometimento da segurança da contratação. 

19.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão e desde que não fique 
comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade e a segurança da 
futura contratação. 

19.3. É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

19.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos termos 
do item 19.6 e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação. 

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
Prefeitura Municipal de Seabra / Fundo Municipal de Saúde Seabra exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. 

19.6. O Prefeito Municipal de Seabra, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 
terceiros, nos termos da Lei 10.520/02 e do art. 49, da lei n° 8.666/93. 

19.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, 
este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a 
formulação das propostas. 

19.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente 
exclusivamente o Foro da Comarca de Seabra-BA. 
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19.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 
estabelecido. 

19.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
 
19.11. Os elementos constitutivos deste Edital são compostos dos seguintes anexos: 
 

19.11.1. ANEXO I Termo de referência; 
19.11.2. ANEXO II Modelo de Proposta - Planilha Orçamentária; 
19.11.3. ANEXO III Modelo de Declaração de não Empregar Menor; 
19.11.4. ANEXO IV Modelo Carta de Credenciamento; 
19.11.5. ANEXO V Modelo de Declaração de Cumprimento e Requisito de Habilitação;  
19.11.6. ANEXO VI Modelo de Declaração de Idoneidade; 
19.11.7. ANEXO VII Minuta Ata da Sessão; 
19.11.8. ANEXO VIII Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
19.12. Quaisquer esclarecimentos e informações adicionais sobre esta Licitação, poderão ser 
solicitados à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço indicado no preâmbulo deste 
Edital, pelo FAX ou telefone (75) 3331-1421/1422, até o segundo dia útil anterior a data de 
apresentação das propostas. 
 

 
 

Seabra-BA, 10 de maio de 2018. 
 
 
 
ANDREIA FERREIA DE FARIAS 
Pregoeira 
Portaria 04/2018 
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PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 15/2018 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
REF: 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 385/2018 
SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
1. DO OBJETO 
 
O Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletroeletrônicos, ar 
condicionados e equipamentos de informática, para adequar e equipar as unidades de 
saúde, conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – Governo 
Federal, com aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) meses, nos termos deste 
instrumento convocatório, seus Anexos e Propostas do Ministério da Saúde – Governo 
Federal  e emendas parlamentar nº(s) 11235.051000/1150-01;11235.051000/1150-02; 
11235.051000/1150-08; 11235.051000/1150-14; 11235.051000/1150-21; 
11235.051000/1150-22; 11235.051000/1160-01; 11235.051000/1160-02; 
11235.051000/1160-03; 11235.051000/1160-04; 11235.051000/1160-08; 
11235.051000/1170-01; 11235.051000/1170-09; 11235.051000/1170-10;  
11235.051000/1170-11; 11235.051000/1170-13, de interesse do Fundo Municipal de Saúde 
Seabra/Ba. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 

O Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde – Governo Federal, realizou uma 
pesquisa de avaliação dos serviços, com base em vetores de desenvolvimento institucional, 
constatou a necessidade de oferecer um melhor serviço de saúde, visando à prevenção e o 
tratamento de doenças e agravos, de forma a garantir qualidade de vida plena, buscando 
equipar e adequar a estrutura física interna das unidades de saúde. Diante disso serão 
beneficiados as Unidades de Atenção Básica e de Pronto atendimento em Saúde, de acordo 
com proposta do Fundo Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – Governo Federal. O 
presente Termo de Referência define as condições para a aquisição do objeto licitado para o 
melhor funcionamento das unidades de saúde deste Município. 
 
3. DOS PRODUTOS 
 
3.1. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS 
 

3.1.1. Os materiais a serem adquiridos possuem a seguinte especificação e quantitativo 
total: 
 

ITEM PRODUTO ESPECIFICAÇÃO QTD V. UNITÁRIO V. TOTAL 
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1 Aquecedor portátil Aquecedor portátil de ambiente tipo 
elétrico potência de 1500 a 2000watts 14 R$           204,10 R$           2.857,40 

2 

Ar condicionado split, 
capacidade mínima 
de refrigeração de 
12.000 btu/h 

Ar condicionado split, capacidade 
mínima de refrigeração de 12.000 
btu/h, 220v, selo procel, ciclo frio, 
compressor rotativo, controle remoto 
sem fio, mínimo de três velocidades 
de insuflamento (alta, média e baixa), 
movimento e controle automático do 
direcionamento do ar (swing), 
acionamento de emergência na 
unidade interna no caso de perda ou 
dano do controle remoto, garantia 
mínima de 06 (seis) meses, a partir do 
recebimento definitivo 

18 R$       1.825,00 R$        32.850,00 

3 

Ar condicionado split, 
capacidade mínima 
de refrigeração de 
9.000 btu/h 

Ar condicionado split, capacidade 
mínima de refrigeração de 9.000 btu/h, 
220v, selo procel, ciclo frio, 
compressor rotativo, controle remoto 
sem fio, mínimo de três velocidades 
de insuflamento (alta, média e baixa), 
movimento e controle automático do 
direcionamento do ar (swing), 
acionamento de emergência na 
unidade interna no caso de perda ou 
dano do controle remoto. Garantia 
mínima de 06 (seis) meses, a partir do 
recebimento definitivo 

22 R$       1.327,83 R$        29.212,26 

4 Armário alto em aço 

Armário alto em aço com 02 portas de 
abrir fornecimento e montagem de 
armários altos em aço, dim 
198x090x040cm, todo em chapa 24, 
com 02 portas de abrir com reforços 
internos tipo ômega e puxadores 
estampados nas portas no sentido 
vertical, com acabamento em pvc, 
contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa 
e 03 com regulagem de altura do tipo 
cremalheira, com fechadura cilíndrica 
e pintura eletrostática a pó 

33 R$           750,00 R$        24.750,00 

5 Arquivo em aço c/ 4 
gavetas 

Arquivo em aço c/ 4 gavetas 
460x710x1340 mm confeccionado em 
chapa 24, tipo ofício medindo 460 x 
710 x 1340 mm, com 04 gavetas, com 
chave, puxadores de aço, dotadas de 
trilhos telescópios com esferas de aço, 
com rodapé feito em tubo de aço 30 x 
50 x 1,5mm, com sapata regulável, 
tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi 
pó na cor cinza/azul. 

7 R$           545,15 R$           3.816,05 

6 Arquivo fichário em 
Aço para fichas 5x8 

Arquivo fichário em Aço para fichas 
5x8, sete gavetas. Capacidade por 
gaveta: 1500 fichas ou 55 kg. Desliza 
por trilhos corrediça com esferas. 
Medida externa: 49x67x133,5 cm. 
gavetas: 20,5x60x13,5 cm. na cor 

7 R$       1.500,00 R$        10.500,00 
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cinza ou azul 

7 Balde cilíndrico 
Balde cilíndrico porta detrito em 
polipropileno capacidade mínima de 
15l com pedal na cor branca 

75 R$             86,57 R$           6.492,75 

8 Balde cilíndrico 
Balde cilíndrico porta detrito em 
polipropileno capacidade mínima de 
40l com pedal na cor branca 

24 R$           120,00 R$           2.880,00 

9 Bebedouro/purificador 
Bebedouro/purificador refrigerado tipo 
pressão coluna simples aço pintado na 
cor branca 

7 R$           702,42 R$           4.916,94 

10 Cadeira fixa 
empalhável 

Cadeira fixa empalhável sem braço 
assentos e encostos confeccionados 
em polipropileno de alta resistência 
pelo sistema de injeção termoplástica, 
super anatômico. Estrutura 
confeccionada em tubo oblongo de 16 
x 30 mm, com parede de espessura 
de 1,2 mm em aço carbono 
acabamento em tinta eletrostática pó. 
Assento e encosto manufaturados em 
termoplástico polipropileno de formato 
anatômico. Dimensão assento de 470 
largura da superfície x 400 
profundidades. Dimensional do 
encosto 379 larguras x 329 extensões 
vertical total. Na cor azul 

155 R$             68,44 R$        10.608,20 

11 Computador 
(desktop-básico) 

Computador (desktop-básico) 
processador no mínimo intel core i3 ou 
superior disco rígido mínimo de 500 gb 
memória ram: 4gb, ddr3 1600 mhz 
unidade de disco óptico cd/dvd rom 
teclado: usb abnt2, 107 teclas (com 
fio), monitor tipo 18,5 polegadas 
(1366x768) mouse: usb, 800 dpi, 2 
botões, scrool (com fio) interface de 
rede: 10/100/1000 e wifi interface de 
vídeo integrada, sistema operacional 
mínimo windows 7 pro (64 bites) fonte: 
compatível com o item, garantia 
mínima de 12 meses 

19 R$       2.184,92 R$        41.513,48 

12 Estante em aço Estante em aço com 06 prateleiras 
capacidade 100k com reforço 35 R$           180,00 R$           6.300,00 

13 Geladeira/refrigerador 
Geladeira/refrigerador com 
capacidade mínima 280 litros, na cor 
branca, 220 v. 

14 R$       1.597,50 R$        22.365,00 

14 Impressora laser 

Impressora laser com padrão de cor 
monocromático; memória de 16mb; 
resolução 600x600; velocidade 33 
ppm; capacidade de 100 páginas; 
ciclo: 25.000 páginas; interface USB e 
rede; frente e verso automático; 
garantia mínima de 12 meses 

7 R$       1.395,00 R$           9.765,00 
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15 Leitor de código de 
barras 

Leitor de código de barras com feixe 
de luz bidirecional, fonte de luz laser 
650nm, velocidade de leitura 100 p/s, 
interface usb, com garantia mínima de 
12 meses 

4 R$           160,66 R$              642,64 

16 Longarina 2 lugares 

Longarina 2 lugares com assento e 
encosto em polipropileno, sem braços 
- cadeira fixa tipo longarina, 02 lugares 
sem apoia braços, azul. Assento 
moldado de forma anatômica 
obedecendo a normas de ergonomia, 
concha em polipropileno de alta 
resistência, com vincos laterais, 
ambos a 50 mm das laterais da 
concha e está com frontal lateral de 
ambos os lados de 25 mm, com 
espessura de 40 mm. na parte de 
baixo da concha, 06 reforços verticais 
e 06 verticais fundidos entre si 
assegurando resistência mecânica, 
evitando que a concha se rompa ao 
sentar, fixados a estrutura da 
longarina por 04 parafusos especiais. 
Encosto moldado de forma anatômica 
obedecendo a normas de ergonomia, 
concha em polipropileno de alta 
resistência, com local para manuseio 
do produto, de forma oval, com vincos 
laterais, ambos com 36x170mm, 
medidos em sua maior extensão, com 
furos para receber travamento da 
estrutura, (13 mm), dentro dela 06 
reforços verticais estruturados para 
assegurar resistência mecânica do 
encosto a estrutura da longarina, e 
reforço de borda com 05 mm em toda 
sua extensão 

10 R$           348,46 R$           3.484,60 

17 Longarina 3 lugares 

Longarina 3 lugares com assento e 
encosto em polipropileno, sem braços 
- cadeira fixa tipo longarina, 02 lugares 
sem apoia braços, azul. Assento 
moldado de forma anatômica 
obedecendo a normas de ergonomia, 
concha em polipropileno de alta 
resistência, com vincos laterais, 
ambos a 50 mm das laterais da 
concha e está com frontal lateral de 
ambos os lados de 25 mm, com 
espessura de 40 mm. na parte de 
baixo da concha, 06 reforços verticais 
e 06 verticais fundidos entre si 
assegurando resistência mecânica, 
evitando que a concha se rompa ao 
sentar, fixados a estrutura da 
longarina por 04 parafusos especiais. 
Encosto moldado de forma anatômica 

5 R$           584,72 R$           2.923,60 
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obedecendo a normas de ergonomia, 
concha em polipropileno de alta 
resistência, com local para manuseio 
do produto, de forma oval, com vincos 
laterais, ambos com 36x170mm, 
medidos em sua maior extensão, com 
furos para receber travamento da 
estrutura, (13 mm), dentro dela 06 
reforços verticais estruturados para 
assegurar resistência mecânica do 
encosto a estrutura da longarina, e 
reforço de borda com 05 mm em toda 
sua extensão 

18 Longarina 5 lugares 

Longarina 5 lugares com assento e 
encosto em polipropileno, sem braços 
- cadeira fixa tipo longarina, 02 lugares 
sem apoia braços, azul. Assento 
moldado de forma anatômica 
obedecendo a normas de ergonomia, 
concha em polipropileno de alta 
resistência, com vincos laterais, 
ambos a 50 mm das laterais da 
concha e está com frontal lateral de 
ambos os lados de 25 mm, com 
espessura de 40 mm. na parte de 
baixo da concha, 06 reforços verticais 
e 06 verticais fundidos entre si 
assegurando resistência mecânica, 
evitando que a concha se rompa ao 
sentar, fixados a estrutura da 
longarina por 04 parafusos especiais. 
Encosto moldado de forma anatômica 
obedecendo a normas de ergonomia, 
concha em polipropileno de alta 
resistência, com local para manuseio 
do produto, de forma oval, com vincos 
laterais, ambos com 36x170mm, 
medidos em sua maior extensão, com 
furos para receber travamento da 
estrutura, (13 mm), dentro dela 06 
reforços verticais estruturados para 
assegurar resistência mecânica do 
encosto a estrutura da longarina, e 
reforço de borda com 05 mm em toda 
sua extensão 

49 R$           991,78 R$        48.597,22 

19 Mesa para 
computador 

Mesa para computador confeccionada 
madeira MDF com:  3 gavetas, suporte 
para teclado e CPU 

7 R$           571,00 R$           3.997,00 

20 Mesa para escritório 

Mesa para escritório em MDF com 02 
gavetas, medindo 123 cm de largura, 
por 75 cm de profundidade e 74 cm de 
altura, estrutura metálica com 
processo eletrostático de pintura epóxi 
-  pó, texturizada, na cor cinza, com 
tampo em MDF de  18 mm de 
espessura (mínimo), acabamento das 

62 R$           356,91 R$        22.128,42 
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bordas laterais em postforming, com 
revestimento melamínico (fórmica), cor 
cinza. 

21 Mesa para 
impressora 

Mesa para impressora, estrutura 
metálica com processo eletrostático de 
pintura epóxi -  pó, texturizada, na cor 
cinza, dimensões mínimas de 
80x60x70 cm com tampo de madeira 
MDF 

7 R$           205,83 R$           1.440,81 

22 Mesa para reunião 
redonda 

Mesa para reunião redonda em MDF 
medidas 1,20x1,20m, estrutura 
metálica com processo eletrostático de 
pintura epóxi -  pó, texturizada, na cor 
cinza 

7 R$           608,50 R$           4.259,50 

23 No break (para 
computador 

No break (para computador) potência 
1kva; entrada e saída bivolt; alarme 
audiovisual; 1 bateria interna selada; 
garantia mínima de 24 meses 

14 R$           800,00 R$        11.200,00 

24 Televisor LCD 
Televisor LCD tamanho mínimo de 42" 
com conversor digital entrada HDMI 
porta USB, 220v 

7 R$       2.149,98 R$        15.049,86 

25 Ventilador de teto Ventilador de teto composição 03 pás 
branco 220v 4 R$           216,39 R$              865,56 

 
 
 

4. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
 
4.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATADA: 
� Imediatamente após a formalização do processo, fornecer os produtos dentro dos 

padrões de qualidade pertinentes e nas quantidades solicitadas, mediante requisição, 
devidamente assinada pelo Setor competente. 

� Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias; 

� Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega que efetuar, incluindo o 
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, 
e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, 
registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se 
necessário. 

� Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, de acordo com as 
especificações constantes da proposta e da Licitação e seus anexos. 

� Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 
indevido. 

� Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação: 
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4.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE: 
� Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
� Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento deste Contrato. 
� Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
� Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
� Preencher as requisições com as quantidades fornecidas, apor assinatura no referido 

documento e entregar a via própria ao fornecedor. 
 
5. DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
 
5.1 A forma de adjudicação dos materiais em questão deve ser a de menor preço por 
item, contudo, registrando individualmente os valores unitários e marcas ofertadas pelo 
licitante na Ata de Registro de Preços. 
 
6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 
6.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar 
da assinatura do mesmo, vedada a sua prorrogação, com validade e eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Seabra – BA., na 
página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial, ou em outro veículo de comunicação oficial da 
Prefeitura, em caso de haver alterações 
 
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1 O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento, após expedição da ordem 

de fornecimento, apresentado em comum acordo com a fiscalização e a empresa 
vencedora, que serão efetuados através de crédito em conta bancária, com base na 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida a cada fim de mês, devidamente atestadas 
pela Secretaria de Finanças, Setor de Compras e Licitações, que deverá vir 
acompanhada dos documentos a seguir listados, caso os fornecidos anteriormente 
estejam vencidos, a saber: a) Certidão do FGTS-CRF; b) Certidão conjunta de débitos 
relativos a Tributos Federais; c) Certidão de débitos relativos a Tributos Estaduais, d) 
certidão negativa de débito Municipais; e e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
8. SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE TERMO 
 
8.1 Setor de compras e Licitações. 
 
10. SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 
10.1 A unidade responsável pela fiscalização e acompanhamento será a Secretária 

Municipal de Saúde, atuando como fiscal titular o responsável pela Setor de Compras. 
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(papel timbrado da empresa) 
 

ANEXO II 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

(PROPOSTA DE PREÇOS) 
Proposta de preços   
PROPOSTA DE PREÇO TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO 

Pregão Presencial 15/2018 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: INSC. ESTADUAL: 
ENDEREÇO: FONE-FAX e-mail 

 

ITEM PRODUTO ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD 
R$ 

UNIT. 
R$ 

TOTAL 

1  

 

    

2       

3       
4       
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TOTAL GERAL DA PROPOSTA: R$ ______ ( __________ ) 
 
Validade da proposta: _________________ 
 

Assinatura e Carimbo do CNPJ da Firma 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2018 

 
ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 
 
________________________________________________________________________ 
 
inscrito no CNPJ n° ___________________________________________________, por intermédio 
de seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)_________________________
______________ portador (a) da Carteira de Identidade n° ___________________________ e do 
CPF n° ____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 
 
 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2018 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
Designação de Representante 
 
Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a)............................, portador (a) da Carteira de 
Identidade n.º..........................., e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o 
nº.............................., a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Seabra, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa ........................................., praticar os atos necessários a elaboração de propostas, 
juntada de documentos, formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar, assinar documentos 
em nome da empresa e praticar todos os demais atos inerentes estritamente do certame. 
 
 
____________________, ______de ______________de 2018 
Local e data 
 
________________________________ 
Carimbo e assinatura 
 
 
 
Obs. Este documento deverá ser entregue A Pregoeira fora dos envelopes, durante a fase de 
credenciamento.  
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PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2018 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 
 
__________________________________________________________________________ 
 
inscrito no CNPJ n° ___________________________________________________, por intermédio 
de seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)_________________________
______________ portador (a) da Carteira de Identidade n° ___________________________ e do 
CPF n° ____________________, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para 
cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, 
publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no subitem 3.1  do mesmo edital, e para fins do 
Pregão Presencial em epígrafe da Prefeitura Municipal de Seabra-BA, DECLARA expressamente 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 
 
 
 
 
 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 

 
 
 
 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue A Pregoeira, após a abertura da sessão, entes e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta 
licitação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta edição encontra-se no site: www.seabra.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JLJTLR5NTYNIKUCG8IAMLQ

Sexta-feira
11 de Maio de 2018

35 - Ano X - Nº 1538



 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-1421/1422 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
 
 
 

 33 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2018 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
Ao Município de Seabra 
 
Em cumprimento às determinações da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, declaram, para fins de participação na licitação retro mencionada que: 
 
a.) Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta 
ou indireta;  
b.) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;  
c.) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação;  
d.) Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo ou em 
comissão ou efetivo;  
 
Por ser a expressão da verdade, eu __________________________ representante 
legal desta empresa, firmo a presente. 
 
 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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ANEXO VII 
MINUTA DA ATA DA SESSÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 15/2018 
 

Processo Anual: ___/2018       

Pregão Presencial: Nº 15/2018   

Data Abertura: __ /05/2018   

Horário abertura: 09:00hs   

Validade da Ata: 12 (doze) meses   

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletroeletrônicos, ar 
condicionados e equipamentos de informática, para adequar e equipar as unidades de 
saúde, conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – 
Governo Federal, com aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) meses, nos 
termos deste instrumento convocatório e seus Anexos 

 
PREÂMBULO 

 
Aos ___ dias do mês de ______ do ano de dois mil e dezoito (___/05/2018), às 09:00 horas, reuniu-
se na Prefeitura Municipal de Seabra, no Setor de Licitações, a Pregoeira ANDREIA FERREIRA DE 
FARIAS equipe de apoio designados pela Portaria 04/2018, e demais presentes, para receber e 
julgar as propostas referente ao Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços – SRP - nº 
15/2018, do tipo menor preço por item, publicado na Imprensa Oficial do Município 
(www.seabra.ba.io.org.br), no dia ___/___2018 e nos demais locais de costume, com realização 
prevista para o dia __/05/2018, a ser julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 
10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas 
posteriores alterações, Decreto Municipal Nº 087 de 08 de Janeiro de 2009, e Lei Complementar 
123/2006, que tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, 
eletroeletrônicos, ar condicionados e equipamentos de informática, para adequar e equipar as 
unidades de saúde, conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – 
Governo Federal, com aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) meses, nos termos 
deste instrumento convocatório e seus Anexos.  Antes do início da abertura da sessão, realizou-se 
o credenciamento dos representantes, nos termos do Edital. 
 

CREDENCIAMENTO 
 

EMPRESA REPRESENTANTE FORMA 
CREDENCIAL 

OBS: 

    
    
    
* NO: Empresa normal, não optante do Simples Nacional; 
** ME/EPP: Empresa optante e beneficiado pela Lei 123/2006  
 

OCORRÊNCIA NA ETAPA DE CREDENCIAMENTO 
 
Registra-se <<<<<<<<>>>>>>>>> 
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PROPOSTA 

 
Foram apresentadas as seguintes propostas: 
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>> 

OCORRÊNCIA NA ETAPA DE PROPOSTAS 
 
Nenhuma ocorrência a ser registrada nesta fase ou <<<<<>>>>>>>>>>. 
 

ETAPA DE LANÇES 
 
Nesta fase foram apresentadas os seguintes lances verbais: 
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<< 
 

HABILITAÇÃO 
 
Aberto o 2º Envelope (Documentos de Habilitação), das Licitantes:  
........., verificou que a documentação de habilitação encontrava-se regular, conforme exigido no 
item 7.1 e seus subitens, portanto habilitada. Ou “verificou-se que a documentação de 
habilitação encontrava-se irregular, não atendendo as exigências do item XX do Edital, 
portanto declarada inabilitada.” 
 

OCORRÊNCIA NA ETAPA DE HABILITAÇÃO 
 
Foi registrado <<<<<<<>>>>>>>>>>>>> 
 

ADJUDICAÇÃO 
 
Foram adjudicado o licitante/fornecedor: 
<<<<<<<<<<<< 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
01. OBJETO: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletroeletrônicos, ar condicionados 
e equipamentos de informática, para adequar e equipar as unidades de saúde, conforme propostas 
do Fundo Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – Governo Federal, com aquisição parcelada 
durante o período de 12 (doze) meses, nos termos deste instrumento convocatório e seus Anexos. 
 
02. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
I – A presente Ata fará parte integrante da Ata de Registro de Preços, a qual terá validade de 12 
(doze) meses contados a partir da data de sua assinatura. 
II – Nos termos do art. 15, parágrafo 4.º, da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade desta 
Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos objeto desta. 
III – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8883/94, a presente Ata de Registro de Preços 
será cancelada, garantidos às suas detentoras o contraditório e a ampla defesa. 
 
03. DO PREÇO: 
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I – Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata serão parte integral da Ata de 
Registro de Preços fazendo com seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial N.º 15/2018. 
II – Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas as disposições da legislação 
pertinente, assim como as cláusulas e condições do Edital do Pregão Presencial n.º 015/2018, que 
integra o presente instrumento de compromisso. 
III – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas 
apresentadas, no Pregão Presencial N.º 015/2018 pelas empresas detentoras da presente Ata, as 
quais também a integram. 
 

ENCERRAMENTO 
 
Nesta fase, foram oportunizados aos licitantes, para o registro dos questionamentos e intenção de 
interposição de recursos, sendo manifestado ....<<<<<.......>>>>>.. ou “Não havendo 
manifestação dos presentes, foi informado pela pregoeira que a falta de manifestação nesta 
fase, abriria mão de qualquer recurso”. Foi esclarecido pela Pregoeira que independente de 
transcrição, fazem parte integrante da presente Ata o Edital e seus anexos e todas as normas e 
exigências contida no Termo de Referência. Deu-se por encerrada a sessão, lavrando a presente 
ata que depois de lida e aceita pelos participantes, será publicada para surtirem seus efeitos. 
 
_____________________________  _______________________________ 
ANDREIA FERREIRA DE FARIAS   JÉSSICA DOMINGUES DE SOUSA  
Pregoeira       Equipe/Membro 
 
______________________________  
ADILSON DA SILVA FERREIRA    
Equipe/Membro           
 
 
Licitantes: 
Xxxxxxxxxxxx 
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ANEXO VI 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 15/2018 
 

 
Ao(s) ________ dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SEABRA, inscrito no CNPJ sob n.° 11.235.051/0001-19, com sede na Praça Benjamin 
Constant nº 18, Centro -  Seabra – BA., neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, 
o Sr. Leandro Athayde de Souza, brasileiro,  inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o 
n° 016.267.325-66 e portador do RG. n° 09952652-24/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Ana 
Nery, 726 – Centro – Seabra – Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, 
observadas, ainda, as disposições do Edital do referido processo licitatório, do tipo menor preço por 
item, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, 
Decreto 7.892/2013, e demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no pregão, resolve registrar os preços das empresas 
vencedoras no referido processo licitatório, descritas nesta ata, de acordo com o item disputado e a 
classificação por elas alcançada, observadas as condições do Edital que integram este instrumento 
de registro, mediante as condições a seguir pactuadas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
A presente Ata tem como objeto o registro formal de preços Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de móveis, eletroeletrônicos, ar condicionados e equipamentos de informática, 
para adequar e equipar as unidades de saúde, conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - 
Ministério da Saúde – Governo Federal, com aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) 
meses, nos termos do instrumento convocatório e seus Anexos, Pregão Presencial Sistema de 
Registro de Preço Nº 15/2018, conforme detalhamentos constantes do Termo de Referência e, 
ainda, a documentação, a Proposta de Preços, os lances apresentados pelo licitante classificado 
em primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados na Ata da Sessão, 
para a formação de cadastro de reserva (§ 1º, do art. 11, do Decreto nº 7.892/2013), a fim de 
atender aos quantitativos totais estimados para a contratação, observados os preços da proposta 
vencedora, visando contratações futuras. 
 
Parágrafo Único - Este instrumento não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Seabra a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do 
objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a 
preferência, em igualdade de condições. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DA EMPRESA BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
Em decorrência das propostas e lances apresentados no certame licitatório e homologação, ficam 
registrados, para contratações futuras, os preços unitários e respectivos fornecedores classificados, 
conforme Fornecedor Beneficiário do Registro de Preços, Anexo “VI – Ata da Sessão do Pregão 
Presencial SRP 15/2018” desta Ata. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua 
assinatura, com eficácia legal após a da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
Prefeitura Municipal de Seabra – Ba., na página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/, tendo início 
e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
O Fundo Municipal de Saúde de Seabra – BA., será o órgão gerenciador desta Ata de Registro de 
Preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA BENEFICIÁRIA 
 
A fornecedora detentora dos preços registrados deverá cumprir o compromisso firmado por 
intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no Decreto nº 7.892/2013 e no Edital do 
Pregão e seus anexos, e cumprir, integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos 
contratos ou instrumentos equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da presente 
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis, observando: 
 
Parágrafo Primeiro - A signatária da presente ata entregará o objeto licitado no prazo máximo de 
até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de emissão da ordem de fornecimento, expedida através 
do Setor de Compras e licitações, para entrega no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde 
na Sede do Município ou locais indicados na ordem de fornecimento. 

I – Os licitantes deverão informar endereço eletrônico (e-mail) através do qual receberá as 
ordens de fornecimento. 
II – A Prefeitura manterá contato através dos endereços eletrônicos 
compras_pms@outlook.com ou seabra.licitacao@hotmail.com, por meio dos quais 
encaminhará as solicitações de fornecimento, e em havendo alterações ou outros fatos será 
comunicado aos interessados. 
 

Parágrafo Segundo - Caso a entrega não seja efetivada no prazo e condições estabelecidas no 
item anterior, ou ainda havendo entrega de produtos fora das especificações e condições técnicas 
constante do Edital, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor 
classificado, cabendo ao licitante inadimplente às sanções previstas na legislação e neste edital. 
 
Parágrafo Terceiro – Os produtos deverão ser entregues neste município, em sua embalagem 
original de fábrica e acondicionado adequadamente, quando for o caso, de forma a permitir 
completa segurança durante o transporte, sendo obrigação da Secretaria requisitante, proceder à 
fiscalização e o acompanhamento do fornecimento, a qual atestará em termos definitivos, sua 
conclusão. 
 
Parágrafo Quarta - A entrega deverá ser feita na sede do município, em horário comercial de 
segunda a sexta-feira, sendo responsabilidade do contratado todos os custos relativos ao 
fornecimento dos produtos, tais como tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, carga, descarga, e 
demais custos relacionados, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades até o seu 
efetivo recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA 
DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
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Parágrafo Primeiro - Nos termos do item 11 e seus subitens do Edital do Pregão Presencial SRP 
Nº 15/2018, será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no 
parágrafo 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os 
seguintes instrumentos: 

a) Este Edital com seus anexos, parte integrante; 
b) As Propostas de Preços; 
c) As Notas de Empenho; 
d) As ordens de Fornecimento; 
e) A Ata da Sessão do Pregão Presencial SRP 15/2018, e; 
f) A Ata de Registro de Preços. 

 
Parágrafo Segundo - Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da 
emissão da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto 
adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis previstas neste edital. 
 
Parágrafo Terceiro - A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, 
e na legislação pertinente. 
 

I - Para cada fornecimento será assinado um Contrato ou instrumento equivalente entre a 
empresa detentora dos preços registrados que tenha firmado esta Ata de Registro de 
Preços e o titular do órgão ou entidade CONTRATANTE, após a autorização da despesa e 
emissão da respectiva Nota de Empenho. 
 
II - O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do instrumento equivalente, por parte do 
fornecedor registrado, será de 3 (três) dias consecutivos a contar da notificação feita pelo 
órgão gerenciador ou participante, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço unitário, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e que integra o 
presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição. 
 
IV - O contrato ou instrumento equivalente decorrente do Sistema de Registro de Preços 
deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada pelo órgão gerenciador e 
pelos órgãos participantes. 
 
Parágrafo Primeiro - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, observado as 
disposições dos caput dos Art. 9º, Art. 22 e respectivos parágrafos do Decreto Federal 7.892/13. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
Parágrafo Primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e devidamente 
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comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou 
decorrentes de redução dos preços praticados no mercado. 
 

I - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 
da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por revogar a Ata 
e iniciar outro processo licitatório. 
 
II - Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado 
por motivo superveniente, o órgão gerenciador definirá os novos preços máximos a serem 
pagos pela Administração e convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
III - A fornecedora, se não aceitar reduzir seus preços aos preços praticados pelo mercado 
será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
IV – Ocorrendo qualquer das hipóteses do Parágrafo Segundo, concluído o processo, o 
Setor de Compras fará o devido Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço e informará a 
Fornecedora Beneficiária a nova ordem de registro. 
 
V - A ordem de classificação das fornecedoras que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 
 
VI - Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e a 
fornecedora não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar a fornecedora do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
b) convocar as demais fornecedoras, observada a ordem de classificação, para 
assegurar a oportunidade de fornecer o bem pelo preço originariamente fixado na 
ata. 

 
Parágrafo Segundo - Quando as fornecedoras beneficiárias do registro de preços não aceitarem 
manter o preço originariamente fixado na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
A Fornecedora Beneficiária terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 
 
Parágrafo Primeiro - a pedido, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovado; 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações e 
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade. 

 
Parágrafo Segundo - por iniciativa do Setor de Compras, quando: 

a) a fornecedora não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado, sem aplicação de penalidade (§ 1º, do art. 18, Decreto nº 
7.892/2013); 
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b) a fornecedora perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, 
garantida a possibilidade da aplicação de penalidade; 
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
e) a fornecedora não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pelo Setor de Compras, sem justificativa aceitável; 
f) a fornecedora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
g) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes. 
h) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/1993 ou no 
art. 7° da Lei n° 10.520/2002 (art. 20, IV, do Decreto nº 7.892/2013). 

 
Parágrafo Terceiro - A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada 
automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 
Parágrafo Primeiro - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital. 
 
Parágrafo Segundo - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços (art. 5º, inciso X, do 
Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a 
aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Parágrafo Primeiro  - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços. 
b) Integram esta Ata, o Anexo “V – Ata da Sessão do Pregão Presencial SRP 15/2018” 
(FORNECEDORA BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇOS) e, ainda, o Edital de 
Pregão e seus anexos e a proposta da empresa classificada para cada item. 

 
Parágrafo Segundo - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados por esta Ata de 
Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
Parágrafo Terceiro - Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO FORO 
 
Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços será competente o Foro da 
Comarca de Seabra – BA. 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
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ANDREIA FERREIRA DE FARIAS   JÉSSICA DOMINGUES DE SOUSA  
Pregoeira       Equipe/Membro 
 
______________________________  
ADILSON DA SILVA FERREIRA    
Equipe/Membro           
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Leandro Athayde     Licitante(s) 
Prefeito Municipal de Seabra    XXXX 
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