Seabra

Quarta-feira
6 de Maio de 2020
3 - Ano - Nº 2678

Editais
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

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 06/2020
Regido pelos seguintes dispositivos legais: O procedimento licitatório obedecerá,
integralmente, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e
n° 147/2014, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e n° 8.250/2014, Decreto Federal Nº 3.555/00,
Decreto Municipal nº 087/2009, de 08 de Janeiro de 2009, e no que couber, a Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e será realizado nos termos da
Lei nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020 (com redação da Medida Provisória nº 926, de
2020).
OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de EPIs (máscaras, luvas, álcool
gel), SANEANTES (sabão líquido, hipoclorito) E MATERIAL MÉDICO (TERMOMETRO,
clinico, multifuncional, de não contato, com sensor de infravermelho), para fins de
enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do novo coronavírus, causador
da COVID-19, conforme quantidade e especificações contidas no termo de referência e
demais anexos deste edital, de interesse da Prefeitura Municipal de Seabra – Ba., e suas
secretarias, Fundo Municipal de Ação Social de Seabra – BA., e Fundo Municipal de Saúde
de Seabra – BA., a ser realizada no dia 13/05/2020, com recebimento das propostas das
10h00min do dia 06/05/2020 às 08h00min do dia 13/05/2020, abertura das propostas das
08h05min às 08h25min do dia 13/05/2020, e início da sessão de disputa de preços às
08h30min do dia 13/05/2020, na plataforma www.bll.org.br “Acesso BLL Compras, a ser
julgada nos termos da Lei 10.520/02 e 8.666/93, e Lei 13.979/02 e suas alterações (no
tocante aos prazos).
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 10h00min do dia 06/05/2020 às 08h00min do dia
13/05/2020
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h05min às 08h25min do dia 13/05/2020
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30min do dia 13/05/2020
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”
Nota: Documentos de habilitação deverão ser anexados obrigatoriamente na plataforma, sob
pena de inabilitação (item 6.13 e subitens do Edital), ressalvado as observações constante do
referido item.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Pregoeiro: ENILSON LAZARO VIEIRA
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”
Senhor Licitante,
Informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no instrumento
convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação estarão
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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., 05 de maio de 2020
Enilson Lázaro Vieira
Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 165/2020
PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.922.604/0001-37 (e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SEABRA – CNPJ 11.235.051/0001-19 e FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE
SEABRA – CNPJ 15.579.610/0001-69), com sede na Praça Benjamin Constant Nº 18, Centro,
Seabra – Ba., CEP 46.900-000, e Sede Administrativa situado à Rua Horácio de Matos Nº
99A, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000, por meio do Pregoeiro, Decreto 16/2019,
através do Pregoeiro designado pelo Decreto Nº 16/2019 de 07/01/2019, Sr. ENILSON
LÁZARO VIEIRA, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO SRP- Nº 06/2020, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, o qual será
processado e julgado de conformidade com os preceitos da Lei 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e n° 147/2014, Decreto Federal n.º 7.892/2013
e n° 8.250/2014, Decreto Federal Nº 3.555/00, Decreto Municipal nº 087/2009, de 08 de
Janeiro de 2009, e no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores e será realizado nos termos da Lei nº 13.979, de 6 de Fevereiro de
2020 (com redação da Medida Provisória nº 926, de 2020), com as alterações posteriores,
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de EPIs
(máscaras, luvas, álcool gel), SANEANTES (sabão líquido, hipoclorito) E MATERIAL
MÉDICO (TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de não contato, com sensor de
infravermelho), para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente
do novo coronavírus, causador da COVID-19, conforme quantidade e especificações
contidas no termo de referência e demais anexos deste edital, de interesse da
Prefeitura Municipal de Seabra – Ba., e suas secretarias, Fundo Municipal de Ação
Social de Seabra – BA., e Fundo Municipal de Saúde de Seabra – BA., com entrega
parcelada, conforme quantidade e especificações contidas no Termo de Referência e demais
anexos deste Edital, a ser realizada no dia 13/05/2020, com recebimento das propostas
das 10h00min do dia 06/05/2020 às 08h00min do dia 13/05/2020, abertura das propostas
das 08h05min às 08h25min do dia 13/05/2020, e início da sessão de disputa de preços
às 08h30min do dia 13/05/2020, na plataforma www.bll.org.br “Acesso BLL Compras.
OBJETO
Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura
aquisição de EPIs (máscaras, luvas, álcool gel), SANEANTES (sabão líquido, hipoclorito) E
MATERIAL MÉDICO (TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de não contato, com sensor de
infravermelho), para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do
novo coronavírus, causador da COVID-19, conforme quantidade e especificações contidas no
termo de referência e demais anexos deste edital, de interesse da Prefeitura Municipal de
Seabra – Ba., e suas secretarias, Fundo Municipal de Ação Social de Seabra – BA., e Fundo
Municipal de Saúde de Seabra – BA., com entrega parcelada, conforme quantidade e
especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos deste Edital.
DOS ANEXOS
Integram o presente edital os seguintes anexos:
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ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V

Termo de referência do objeto
Modelo de declaração;
Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Modelo de proposta comercial (Para o(s) licitante(s) vencedor(es))
Minuta de ata de registro de preços

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da internet,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases
através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e
Leilões – BLL.
1.1.1

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 10h00min do dia 02/04/2020 às
08h00min do dia 09/04/2020.;
1.1.2
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h05min às 08h25min do dia
13/05/2020;
1.1.3
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30min do dia
13/05/2020;
1.1.4
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”
1.1.4.1
Nota: Documentos de habilitação deverão ser anexados
obrigatoriamente na plataforma, sob pena de inabilitação (item 6.13 e
subitens do Edital), ressalvado as observações constante do referido
item.
1.1.4.2
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF)
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Seabra – BA.,
denominado pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de
Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br).
1.3. O Credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na
responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção
de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão Eletrônico.
1.4. Como requisito para participação no pregão, em campo obrigatório do sistema eletrônico,
a proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no edital.
1.5. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua
desconexão.
1.6. O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46
da LC 123/2006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para
efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.
1.7. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.
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2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas
as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;
2.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil;
2.3.É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;
2.4. Não poderá participar da licitação a empresa que se encontre em processo de falência;
2.5. Não poderá participar desta licitação empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua
o objeto deste Pregão;
2.6. Não poderá participar desta licitação a empresa declarada inidônea pela Administração
Pública ou que esteja suspensa de licitar e/ou impedida de contratar com a Prefeitura
Municipal de Seabra - BA.
2.7. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorias à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, telefone:
(041) 3149-7300 – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do
pregão.
2.8. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente à inscrição e
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido
acompanhado dos seguintes documentos:
a)
Termo de Adesão (instrumento particular de mandato) que deverá ser
encaminhado pelo licitante à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL) para
cadastro, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou
indireta) no pregão.
a.1) O Termo de Adesão poderá ser baixado para preenchimento através do site da
BLL (bllcompras.org.br), acessando o link “Cadastro”.
a.2) O Tempo mínimo exigido pela BLL para liberação da senha de acesso ao sistema
é de 24 (vinte e quatro horas) após o recebimento do Termo de Adesão acompanhado
dos demais documentos. Portanto, o licitante deve se atentar para o prazo limite de
envio das propostas e providenciar o cadastro em tempo hábil.
a.3) Dúvidas a respeito do credenciamento na BLL poderão ser sanadas pelo telefone
(041) 3149-7300.
b) Após efetivação do cadastro o licitante deverá efetuar a inserção no sistema
eletrônico do valor inicial de cada item e no campo referente à marca inserir a marca
que deseja cotar, ou inserir a expressão “SEM MARCA” quando tratar-se de prestação
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de serviços ou a expressão “MARCA PRÓPRIA” quando a marca permitir a
identificação do licitante.
2.9. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos
custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante com a tabela
fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº. 10.520/2002.
2.10. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, quando do cadastramento da
proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio, o seu regime
de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC
123/2006.
3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
3.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro designada pelo Decreto Nº 16/2019, Sr.
ENILSON LAZARO VIEIRA, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as
seguintes atribuições:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
Abrir as propostas de preços;
Analisar a aceitabilidade das propostas;
Desclassificar propostas indicando os motivos;
Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do
lance de menor preço;
g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) Declarar o vencedor;
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) Elaborar a ata da sessão;
k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a
aplicação de penalidades previstas na legislação.

4. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES DO BRASIL
4.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.8 “a”, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no sistema de compras do site: www.bllcompras.org.br.
4.2. A participação do licitante no Pregão Eletrônico, dar- se - á por meio de corretora
contratada para representá-lo o diretamente pela BLL, que, deverá manifestar em campo
próprio do sistema pleno conhecimento, aceitação e atendimento, às exigências de
habilitação, previstas no Edital.
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4.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante, prévia
definição de senha, privativa.
4.4. A chave de identificação, e a senha dos operadores, poderão ser utilizadas, em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas, por solicitação do credenciado ou, por iniciativa
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil;
4.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário, o sigilo da senha bem como seu uso, em
qualquer transação efetuada diretamente ou, por seu representante, não cabendo a Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por, eventuais danos decorrentes de uso
indevido, da senha, ainda que, por terceiros.
4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO
5.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de mercadorias)
e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite
estabelecidos.
5.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu
representante;
5.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida
pelo número (041) 3149-7300, e-mail: contato@bll.org.br, ou através de uma corretora de
mercadorias associada.
6. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
6.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento
da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas;
6.1.1. A aceitabilidade das propostas estará sujeita a não identificação do licitante,
obedecendo ao disposto no art.24, § 5º, do Decreto federal Nº. 5.450/05.
6.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor;
6.2.1. Os lances deverão ser ofertados pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme
exposto no Anexo 01.
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6.3. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para
o item;
6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;
6.5. Não será aceita ficha técnica com valores superiores ao máximo fixado no Edital
(REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO DO LOTE). O descumprimento desse requisito
implicará na desclassificação do licitante, ressalvado quando estes valores não forem
disponibilizados no Edital e/ou plataforma do Pregão Eletrônico;
6.6. Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores
digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de
lances. Somente serão aceitos lances com no máximo duas casas decimais após a
vírgula.
6.7. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes;
6.8. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos
dos atos realizados;
6.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e
hora da reabertura da sessão;
6.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um)
segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese
alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO)
6.10.1. Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar
o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que
poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;
6.11. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do
prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes
de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico
contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço,
para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação;
6.12. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente
após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão
pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
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6.13. Os documentos de habilitação solicitados deverão ser anexados no sistema de compras
eletrônicas, endereço http://bllcompras.org.br, devendo o licitante anexar ao processo deste
pregão quando do cadastramento da proposta de preço;
6.13.1. É de suma importância que os licitantes mantenham sua habilitação atualizada
junto ao sistema, visto que, o pregoeiro poderá inabilitar o licitante no certame caso na
fase da habilitação verifique-se algum documento faltante ou vencido no sistema de
compras eletrônicas, ou que dentro do prazo de 15 (quinze) minutos após o
encerramento da etapa dos lances não encaminhar a documentação de habilitação por
e-mail, quando justificadamente não tiver conseguido anexar na plataforma, devendo
encaminhar no referido prazo para o e-mail seabra.licitacao@hotmail.com;
6.13.1.1 – Neste caso, a habilitação do licitante ficará pendente até que o
pregoeiro disponibilize no e-mail dos demais participantes toda a
documentação encaminhada por e-mail, para que estes, após declarado
habilitado manifestem interposição de recursos. Não havendo
interposição do recursos, decaido o direito de recorrer, será
automaticamente declarado habilitado, na forma do sistema eletrônico.
6.13.2. O não cumprimento dos referidos prazos acarretará a desclassificação da
proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada.
6.13.3. Após a conferência dos documentos enviados eletronicamente na forma
do caput do item 6.13, ou subitem 6.13.1.1, se estiverem de acordo com o
solicitado no edital será declarada a empresa vencedora do item e aberto o prazo
de 15 (quinze) minutos para manifestação de intenção de interposição de recurso;
6.13.3 – Declarada vencedora do certame e habilitada, a empresa deverá
encaminhar os documentos físicos anexados ao sistema de compras eletrônicas
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para o Setor de Licitações e Contratos
da Prefeitura Municipal de Seabra - BA, localizada na Rua Horácio de Matos Nº
99A, Centro – Seabra - BA., CEP: 46.900-000. Fone (75) 3331 – 1421 / 1422.
Responsável pelo recebimento: Enilson Lazaro Vieira.
6.13.3.1 – Não será obrigatório o envio de documentos físicos quando estes forem
autenticados eletronicamente (autenticação eletrônica acompanhada da certidão
de autenticidade da chave eletrônica), bem como os extraídos da internet e que
possibilite sua verificação/conferência, ou ainda os documentos digitalizados e
assinados eletronicamente por meio de chave digital, nos termos do Decreto
Federal Nº 10.287/2020 de 18 de Março de 2020.
6.14. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de
classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das
condições dispostas no item 12. Será informado no Chat o horário e a data exata em que
se continuarão os trabalhos;
6.15. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 22.1, deste Edital, podendo o
pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;
6.16. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja
obtido preço melhor;
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6.17. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e valor estimado para a contratação;
6.18. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de menor preço;
6.19. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006, o próprio sistema aplicará os critérios para o desempate em favor da ME/EPP.
Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não
atinja o valor de referência definido pela administração pública.
7. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
7.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.1.1. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser
informado nos campos próprios todos os requisitos solicitados e, quando for o caso,
informar se a empresa é ME/EPP.
7.1.2. A não inserção das informações solicitadas implicará na desclassificação
da Empresa.
7.1.3. É vedada a identificação dos licitantes na Proposta Eletrônica. A
identificação implicará na desclassificação da empresa.
7.2. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01;
7.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão.
7.4. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime
fiscal no campo próprio do sistema, sob pena do licitante enquadrado nesta situação
não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006;
8. PROPOSTA ESCRITA (SOMENTE PARA O LICITANTE VENCEDOR)
8.1. As Empresas vencedoras deverão enviar por e – mail, em até 12 (doze) horas após o
término da sessão, a documentação referente à habilitação e a proposta comercial com os
valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a
última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação,
em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ
– Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de
telefone e fax, número de agência de conta bancária, devendo enviar o documento físico em
até 05 (cinco) úteis para o endereço descrito no item 6.13, subitem 6.13.1 deste Edital.
8.2. A proposta escrita deverá conter:
a) Preços em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, com no
máximo 02 casas decimais;
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b) Especificar preço unitário do item e total do item, conforme modelo de proposta
deste Edital.
c) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da abertura das propostas virtuais;
d) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que
possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no
ANEXO I, deste Edital;
e) Marca;
f) Data, carimbo do CNPJ e assinatura do Representante Legal da proponente;
8.3. Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que
oferecer(em) o MENOR PREÇO, POR ITEM.
8.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao serviço, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa
de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete,
embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus
Anexos;
8.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor;
8.6. Serão desclassificadas as propostas que:
8.6.1. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que
permita(m) a perfeita identificação do produto licitado;
8.6.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do pregoeiro;
8.6.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão
estes últimos.
9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, POR ITEM e a disputa será
pelo valor total, observado as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e
de qualidade e demais condições definidas neste Edital;
10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
10.1. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº. 123/2006
serão observados os seguintes procedimentos:
10.2. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve
proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco
por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será
convocada pelo sistema eletrônico, via “Chat” de comunicação do pregão
eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar
nova proposta inferior, aquela considerada vencedora do certame, situação em
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que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o
objeto do pregão;
b) No caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou
empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no
subitem 8.2.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se
identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta,
na forma do disposto na alínea “a”.
c) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as
remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
10.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 10.2, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos
requisitos de habilitação.
11. DA(S) PROPOSTA(S) VENCEDORA(S)
11.1. O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o
caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor
valor;
11.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;
11.3. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 6.16 e 6.17 deste Edital, o pregoeiro
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço;
11.4. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
12. HABILITAÇÃO
12.1. A(s) licitante(s) detentora(s) do(s) melhor(es) preço(s) deverão apresentar a seguinte
documentação para fins de habilitação:
I – DECLARAÇÃO:
a) Declaração de que se encontra desimpedida de participar da licitação,
obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência
de fato impeditiva da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2º da Lei nº.
8.666/93; declaração de que não tem em seus quadros menores de 18
(dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores
de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos; declaração de conhecimento e
atendimento às condições do Edital; declaração de idoneidade e declaração de
responsabilidade. (As declarações podem ser entregues em documento único
conforme modelo constante no Anexo II)
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II – RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Documento com foto do representante que irá assinar a Ata de Registro de
Preços.
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado da documentação de eleição dos seus administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso e sociedades civis, acompanhada de
prova da 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;
III – RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual),
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente
na forma da lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela
Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra
equivalente na forma da lei;
f) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS (CRF), emitida pela Caixa Econômica Federal;
g) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho.
IV. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa
jurídica ou empresário individual, com data de expedição ou revalidação dos
últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o
documento não consigne prazo de validade;
V . RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Deverá(ão) ser apresentado(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa
licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível em característica com o objeto da licitação.
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b) Alvará de Licença e Funcionamento da sede da licitante.
12.2. Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor
da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial.
12.3. Os documentos de habilitação solicitados deverão ser anexados no sistema de compras
eletrônicas, endereço http://bllcompras.org.br, devendo o licitante anexar ao processo deste
pregão quando do cadastramento da proposta de preço;
12.3.1. É de suma importância que os licitantes mantenham sua habilitação atualizada
junto ao sistema, visto que, o pregoeiro poderá inabilitar o licitante no certame caso na
fase da habilitação verifique-se algum documento faltante ou vencido no sistema de
compras eletrônicas, ou que dentro do prazo de 15 (quinze) minutos após o
encerramento da etapa dos lances não encaminhar a documentação de habilitação por
e-mail, quando justificadamente não tiver conseguido anexar na plataforma, devendo
encaminhar no referido prazo para o e-mail seabra.licitacao@hotmail.com;
12.3.1.1 – Neste caso, a habilitação do licitante ficará pendente até que o
pregoeiro disponibilize no e-mail dos demais participantes toda a
documentação encaminhada por e-mail, para que estes, após declarado
habilitado manifestem interposição de recursos. Não havendo
interposição do recursos, decaido o direito de recorrer, será
automaticamente declarado habilitado, na forma do sistema eletrônico.
12.3.2. O não cumprimento dos referidos prazos acarretará a desclassificação da
proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada.
12.3.3. Após a conferência dos documentos enviados eletronicamente na forma
do caput do item 12.3.1, ou subitem 12.3.1.1, se estiverem de acordo com o
solicitado no edital será declarada a empresa vencedora do item e aberto o prazo
de 15 (quinze) minutos para manifestação de intenção de interposição de recurso;
12.3.4. Declarada vencedora do certame e habilitada, a empresa deverá
encaminhar os documentos físicos anexados ao sistema de compras eletrônicas
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para o Setor de Licitações e Contratos
da Prefeitura Municipal de Seabra - BA, localizada na Rua Horácio de Matos Nº
99A, Centro – Seabra - BA., CEP: 46.900-000. Fone (75) 3331 – 1421 / 1422.
Responsável pelo recebimento: Enilson Lazaro Vieira
12.3.5. Não será obrigatório o envio de documentos físicos quando estes forem
autenticados eletronicamente (autenticação eletrônica acompanhada da certidão
de autenticidade da chave eletrônica), bem como os extraídos da internet e que
possibilite sua verificação/conferência, ou ainda os documentos digitalizados e
assinados eletronicamente por meio de chave digital, nos termos do Decreto
Federal Nº 10.287/2020 de 18 de Março de 2020.
12.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
12.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração, para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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12.4.2. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
13.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer
interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.
13.1.1. As impugnações referentes a este edital deverão ser encaminhadas via sedex
ou com A.R. (Aviso de Recebimento) ao Setor de Licitações, sito a Rua Horácio de
Matos Nº 99A, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000. Para fins de tempestividade será
considerada a data de recebimento.
13.2. O Pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de até 24 horas, procedendo aos
encaminhamentos necessários.
13.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pelo proponente;
13.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro
poderá fazê-lo, no sistema BLL, através do seu representante, manifestando sua intenção
com registro da síntese das suas razões durante o tempo estipulado de 15 (quinze)
minutos.
13.5. Se aceito o recurso, o proponente deverá juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias
úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;
13.6. A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a
licitação e motivada importará a preclusão do direito de recurso;
13.7. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
13.8. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo;
13.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.10. Os recursos deverão ser enviados em uma via original para a Prefeitura Municipal
de Seabra - BA., no endereço: Rua Horácio de Matos Nº 99A, Centro, Seabra – BA., CEP
46.900-000, setor de licitação, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da
empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser
anexada no processo. O documento deverá ser protocolado nesta Prefeitura.
XIV MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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14.1. As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas estabelecidas no art. 7º. da
Lei nº. 10.520/02, e aos contratados aquelas previstas nos art. 86 a 88, da lei nº.
8.666/93, observado o subitem seguinte.
14.2. Em caso de inexecução parcial do ajustado, a detentora da ata estará sujeita ao
pagamento de multa prevista na ata de registro de preço, cuja minuta acompanha o presente
instrumento convocatório.
14.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata
de Registro de Preço, 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 da Ata de Registro de Preço, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e na Ata de
registro de Preço e das demais cominações legais.
14.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.
15. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO
15.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Seabra firmará com
o PROPONENTE VENCEDOR Ata de Registro de Preços visando à execução do objeto
desta licitação;
15.1.1 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) Ata da Sessão do Certame;
d) As Notas de Empenho e;
e) A Ata de Registro de Preços.
15.2. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da
convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, quando deverá comparecer à
Prefeitura Municipal de Seabra, localizada na Rua Horácio de Matos Nº 99A - Centro, Seabra
- BA, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, quando solicitado pelo
PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pelo Município de Seabra – BA.
15.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o Gestor, para a assinatura
da ata de registro de preços, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
endereço eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5, (cinco) dias úteis, a
contar da data de seu recebimento.
15.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços
dentro do prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das
penalidades previstas nos itens 14.1 a 14.3, deste Edital, podendo a CONTRATANTE
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convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação
da a sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para assinatura da Ata
de Registro de Preços;
15.4. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá
convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de
Registro de Preços ao respectivo preço registrado, na seguinte hipótese:
15.4.1. Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequente
cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior;
15.5. Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese
de inexecução contratual.
15.6. A existência de preço registrado não obriga o Município de Seabra a firmar as
contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a
legislação vigente, sendo assegurada à detentora do contrato preferência em igualdade de
condições.
15.7. Constitui motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as condições
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
16. PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA
16.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste certame vigorará pelo prazo de 06
(seis) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogados por período
sucessivo, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos, da situação, de
emergência de saúde pública.
16.2. Condições para entrega: Os produtos constantes do Anexo I, deverão ser entregues:
em até 05(cinco) dias após o envio da nota de empenho e Ordem de Fornecimento, de
acordo com a quantidade solicitada.
16.3. O produto a ser entregue deverá estar em conformidade com o que foi solicitado no
edital.
16.4. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
16.5. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em
Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos
entregues sejam de alta qualidade.
17. PAGAMENTO
17.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do
atesto da Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de
Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as
exigências administrativas em vigor;
17.2. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das
exigências legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias;
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17.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para a Contratante;
17.4. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento;
17.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de
R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”,
nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666 de 1993;
17.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação
aplicável;
17.7. As despesas referentes ao objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal, existentes nas dotações, na data dos
respectivos empenhos.
18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
18.1. As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos
disponíveis nas dotações orçamentárias do Orçamento Vigente, no exercício correspondente,
das respectivos Setores Requisitantes.
19. REAJUSTAMENTO
19.1. Os preços oferecidos serão fixos e irreajustáveis;
19.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do
fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico –
financeiro inicial do contrato.
19.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.
19.4. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá
que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de
documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc.
19.5. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa detentora da Ata, esta
deverá comprovar o desequilíbrio econômico – financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
19.6. Fica facultado ao Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão dos
preços solicitada pela empresa detentora da Ata.
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19.7. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após análise técnica e
jurídica do Contratante, porém contemplará o fornecimento realizado a partir da data do
protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante.
19.7.1. Enquanto eventuais solicitações de preços estiverem sendo analisadas, a
empresa detentora da Ata não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos
serão realizados aos preços vigentes.
19.7.2. A empresa detentora da Ata deverá, quando autorizada à revisão dos preços,
lavrar Termo de Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho
complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção
monetária, em relação ao fornecimento realizado após o protocolo do pedido de revisão.
20. DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o
Município de Seabra revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público,
derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Seabra poderá, ainda, prorrogar,
a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;
20.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das Informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
20.3. É facultado o pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
20.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;
20.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta;
20.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
20.6.1. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado;
20.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, nos termos
da legislação vigente.
20.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos
deste Edital;
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20.9. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às
condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da
negociação realizada.
20.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
Edital será o da Comarca de Seabra-BA, considerado aquele a que está vinculado o
pregoeiro;
20.11. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 08:00 às
12:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Sede da Prefeitura Municipal de Seabra - BA., para
melhores esclarecimentos.
20.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
20.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação do pregoeiro em contrário.
Seabra - BA., 05 de maio de 2020.
ENILSON LAZARO VIEIRA
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0165/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2020
1.0

DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto o regramento, para eventual e futura
aquisição de EPIs (máscaras, luvas, álcool gel), SANEANTES (sabão líquido, hipoclorito) E
MATERIAL MÉDICO (TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de não contato, com sensor de
infravermelho), para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do
novo coronavírus, causador da COVID-19, conforme quantidade e especificações contidas no
termo de referência e demais anexos deste edital, de interesse da Prefeitura Municipal de
Seabra – Ba., e suas secretarias, Fundo Municipal de Ação Social de Seabra – BA., e Fundo
Municipal de Saúde de Seabra – BA., com entrega parcelada, conforme quantidade e
especificações contidas no Termo de Referência, na forma e condições abaixo indicadas:
2.0

DA JUSTIFICATIVA

É de conhecimento de todos que o mundo está assolado pela pandemia do
coronavírus (COVID 19), que tem requerido de todas as esferas de governo de
medidas de prevenção e contenção do mesmo, demandando ações de proteção a
servidores e usuários de serviços públicos, bem como de proteção a população em
geral, como o uso de saneantes na desinfecção de vias e logradouros públicos.

A aquisição de produtos para higienização das mãos (álcool gel a 70%), para atender
aos servidores e ao público em geral que buscam as Secretarias Municipais,
produtos saneantes, tipo hipoclorito de sódio, sabão líquido, material médico
hospitalar, tipo termômetro, para aferição de temperatura a distância, sem a
necessidade de contato direto com a pele da testa e de medição instantânea e EPIs,
como máscaras especiais e luvas, que serão utilizados nas atividades de prevenção e
contenção do coronavírus (COVID 19).

O álcool 70% é um importante agente antisséptico, regulado pela RDC nº 42, de 25
de outubro de 2010, que preconiza a obrigatoriedade de disponibilização de
preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde de
acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, com o intuito de prevenir
e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde, visando à segurança dos
servidores e da população, usuária dos serviços públicos.

Nesse sentido, ainda estamos vivenciando a quarentena e posteriormente e
flexibilização e finalização da mesma, e essa aquisição justifica-se pela necessidade
de manter a assepsia nos ambientes escolares, unidade de saúde, unidades
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administrativas, feiras livres, rodoviária, parques, jardins e vias públicas diante do
grande fluxo de pessoas evitando a proliferação de vírus e bactérias.
A Administração Municipal é composta em sua organização estrutural por 11
secretarias, com departamentos, setores, coordenações, unidades de educação e
saúde e outros.

3.0

DOS ÓRGÃOS SOLICITANTES:

O órgão requisitante do presente certame licitatório é a Secretaria Municipal de
Administração.
4.0

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

4.1. Descrição e quantidade:
ITEM DESCRIÇÃO
QTD. UND
ALCOOL, etílico em gel, não inferior a 70%, fragrância agradável, para assepsia
das mãos. embalagem: frasco plástico de 500ml com válvula pump. O produto
deverá estar acondicionado em embalagem com as seguintes informações,
impressas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do
produto, data de fabricação e validade, número do lote, composição, peso, endereço
e telefone de contato, registro do responsável técnico, modo de usar e precauções
1
no uso do produto, as informações contidas na rotulagem devem ser indeléveis, 500 und
visíveis a olho nu e em cor contrastante com a cor da embalagem, normas vigentes
e registros nos órgãos competentes, na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomandose como referência, a data de fabricação informada. Atender a (s) resolução (ões) e
portaria (s) vigente (s) ANVISA e INMETRO.

2

3

ALCOOL, etílico em gel, não inferior a 70%, fragrância agradável, para assepsia
das mãos. embalagem: galão plástico de 5 litros. o produto deverá estar
acondicionado em embalagem com as seguintes informações, impressas
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de
fabricação e validade, número do lote, composição, peso, endereço e telefone de
contato, registro do responsável técnico, modo de usar e precauções no uso do
produto, as informações contidas na rotulagem devem ser indeléveis, visíveis a olho
nu e em cor contrastante com a cor da embalagem. normas vigentes e registros nos
órgãos competentes, na data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referência, a data de fabricação informada. atender a (s) resolução (oes) e portaria
(s) vigente (s) ANVISA e INMETRO.
HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12% EMBALAGEM 5 LITROS, galão plástico de 5
litros. o produto deverá estar acondicionado em embalagem com as seguintes
informações, impressas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante,
nome do produto, data de fabricação e validade, número do lote, composição, peso,
endereço e telefone de contato, registro do responsável técnico, modo de usar e
precauções no uso do produto, as informações contidas na rotulagem devem ser
indeléveis, visíveis a olho nu e em cor contrastante com a cor da embalagem.
normas vigentes e registros nos órgãos competentes, na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de fabricação informada. atender a (s)
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4

5

6

AGUA SANITÁRIA, uso domestico, a base de hipoclorito de sódio,com teor
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. A agua para fabricação de água Sanitária
deverá ser potável de acordo com as Norma(s) do Ministério da Saúde, bem
como ter composição preconizada por literaturas oficiais ou internacionais
reconhecidas pela comunidade cientifica. As especificações para avaliação da
atividade microbiana são referidas na Norma(s) do Ministério da Saúde.
Embalagem plástica contendo 01 litro. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto
esta acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do
200
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de
fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que
apresentam a saúde e segurança dos consumidores, Norma(s) vigente(s) e
registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote impresso na
embalagem. A embalagem deve ser opaca e conter tampa de forma a garantir
o teor de cloro ativo exigido na Portaria ANVISA. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.
AGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. A agua para fabricação de agua Sanitária
devera ser potável de acordo com as Norma(s) do Ministério da Saúde, bem
como ter composição preconizada por literaturas oficiais ou internacionais
reconhecidas pela comunidade cientifica. As especificações para avaliação da
atividade microbiana são referidas na Norma(s) do Ministério da Saúde.
Embalagem plástica contendo 05 litros. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto
esta acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do
100
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de
fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que
apresentam a saúde e segurança dos consumidores, Norma(s) vigente(s) e
registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote impresso na
embalagem. A embalagem deve ser opaca e conter tampa de forma a garantir
o teor de cloro ativo exigido na Portaria ANVISA. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.
SABÃO CONCENTRADO AROMATIZADO(chiclete/lavanda), EMBALAGEM 20
LITROS, composição química: tensoativos aniônicos, alcalinizantes, espessantes,
conservante, essência, pigmentação e veículo aquoso, para desinfecção de vias
públicas. galão plástico de 20 litros. O produto deverá estar acondicionado em
embalagem com as seguintes informações, impressas exclusivamente pelo
fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação e
validade, número do lote, composição, peso, endereço e telefone de contato, registro
do responsável técnico, modo de usar e precauções no uso do produto, as
informações contidas na rotulagem devem ser indeléveis, visíveis a olho nu e em cor
contrastante com a cor da embalagem. normas vigentes e registros nos órgãos
competentes, na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não
deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de
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fabricação informada. atender a (s) resolução (oes) e portaria (s) vigente (s) ANVISA
e INMETRO

7

8

9

10

MÁSCARA, cirúrgica, semi-facial, descartável, com três camadas de proteção,
sendo a interna em material hipoalérgico, com clip nasal embutido que permita
ajuste adequado ao contorno do rosto, produzido em alumínio suave e flexível, não
traumatizante, inodora, tiras costuradas com solda eletrônica, bordas bem acabadas,
1.500 CX
isentas de cola e que apresentem eficiência de filtração bacteriana (E.F.B.), para
partículas de 1.0 micron, acima de 95 %. Embalagem em caixa tipo dispenser-box
com 50 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, prazo de validade. Caixa com 50 unidades
MÁSCARA de proteção respiratória para agentes biológicos, N.95/PFF2, em
material resistente, antialérgico, ajustável ao contorno facial, com prendedores em
material elástico não desfiante, eficiência de filtração bacteriana (E.F.B.) mínima de
95%, C.A. impresso na borda. Embalagem de acordo com as normas de embalagem
que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo
abertura e transferência com técnica adequada; o rotulo da embalagem primaria
e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do 4.700 UND
produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do
produto, nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto
deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Embalagem
primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA
TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de não contato, com sensor de
infravermelho. Para aferição de temperatura a distância, sem a necessidade de
contato direto com a pele da testa; de medição instantânea; com faixa de medição
mínima da temperatura corporal de 35 a 42°C;. Com display digital informando a
temperatura aferida, no mínimo. Deve vir acompanhado de todas as pilhas/baterias
necessárias para pleno funcionamento do equipamento. ACESSORIO Devem ser
entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens
necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues
os manuais de operação, em português. GARANTIA Deve ser apresentado o
30 UND
Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da
data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se
sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes
preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o
equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. COPIA DO
REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada cópia do Registro do equipamento
emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da
Saúde ou comprovação de que o mesmo e isento de registro/cadastro, quando for o
caso.

ÓCULOS DE SEGURANCA, em policarbonato, com armação e visor,
lentes transparentes, com angulo de visão de 180,° dotado de proteção lateral
com ventilação e ponte nasal nas extremidades das hastes, orifício para
fixação de cordões, possibilitando o uso sobreposto a óculos corretivo. As
seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente
sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do
200 UND
fabricante, marca do produto, endereço, composição, data de fabricação ou
lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a
saúde e segurança dos consumidores, e número do Certificado de Aprovação
(CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. Atender a(s)norma(s)ABNT
NBR vigente(s). Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
24
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11

12

13

referência, a data de fabricação ou lote impresso na embalagem.
LUVA, DE PROCEDIMENTO, tamanho G, com pó, não estéril, de uso
único, descartável, apirogenica, em látex natural, textura uniforme,
ambidestra, antiderrapante, formato anatômico, resistente a tração, punho com
bainha, comprimento mínimo de 250 mm, espessura mínima de 0,16 mm.
Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo
com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o
momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica
asséptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informações de
identificação e características do produto, tais como: Tamanho da luva, nome
do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto; A
embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a
garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do
uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a
RDC 185/01/ANVISA.
LUVA DE PROCEDIMENTO, tamanho P, não estéril, de uso único,
descartável, apirogenica, vinil, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante,
formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento
mínimo de 230 mm, e largura mínima de 83 mm com variação de ± 10mm,
espessura mínima de 0,08 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico.
Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades , de acordo
com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o
momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica
asséptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informações de
identificação e características do produto, tais como: Tamanho da luva, nome
do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto; A
embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a
garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do
uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a
RDC 185/01/ANVISA
LUVA DE PROCEDIMENTO, tamanho M, não estéril, de uso único,
descartável, apirogenica, em látex natural, textura uniforme, ambidestra,
antiderrapante, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha,
comprimento mínimo de 230 mm, e largura mínima de 95 mm com variação
de ± 10mm, espessura mínima de 0,08 mm, lubrificada com pó bio absorvível
atóxico. Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades, de
acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica
asséptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informações de
identificação e características do produto, tais como: Tamanho da luva, nome
do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto; A
embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a
garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do
uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao
mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a
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RDC 185/01/ANVISA

14

LUVA DE SEGURANÇA, em látex natural, tamanho G, não inferior a 30cm de
comprimento, interior liso, , antiderrapante, cor amarela As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o
produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço,
composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os
riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, e número do
Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego Conter o selo
de identificação da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma
visível, legível, indelével e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s)
vigente(s) do INMETRO. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referência, a data de fabricação ou lote impresso na embalagem. Embalagem:
Lacrada com par individual.

100

UND

Obs. Os produtos constantes dos itens 3 e 6, deverão ser entregues acompanhados de
informativo, emitido por responsável técnico ou instruções clara e precisas do
fabricante, acerca da diluição, cuja concentração do princípio ativo, seja adequada a
desinfecção de vias públicas na prevenção e contenção do coronavírus (COVID 19).
5.0 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS A SEREM ADQUIRIDOS

Os bens a serem adquiridos enquadram-se no conceito de bens e serviços comuns,
para fins do disposto na Lei nº 10.520/02 e no Decreto Municipal nº 087/2009, de 08 de
Janeiro de 2009.
6.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
6.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário,
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
6.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.4. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar,
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de
Referência, o produto com avarias ou defeitos;
6.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
6.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
6.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
6.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

26

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D2Z0WLUL19QXCZ+FUESQNA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

Quarta-feira
6 de Maio de 2020
29 - Ano - Nº 2678

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

6.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
7.0

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
7.2. Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário;
7.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
servidor especialmente designado;
7.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
8.0

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1 Os quantitativos foram elaborados, para aquisição, com previsão para entrega parcelada
em até 12 (doze) meses.

9.0

DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA

9.1 - Os produtos licitados serão fornecidos mediante emissão de Ordem de Fornecimento e
serão recebidos por servidor do Município de Seabra, previamente designado para esse fim,
que verificará a conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto
e no verso da Nota, a data de entrega do bem e, se for o caso, as irregularidades
constatadas.
9.2- As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Seabra e dos
FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, de acordo com as informações
constantes da Ordem de Fornecimento.
9.3- Local de entrega: Os produtos deverão ser entregues por conta do fornecedor, na sede
do Município de Seabra-Bahia, na sede da Secretaria Municipal de Administração, em dias
úteis de segunda a sexta-feira no horário das 07:30 ás 13:30.
9.4. Os materiais deverão ser entregues na Cidade de Seabra-Bahia, no prazo máximo de
05(cinco) dias, após o envio da nota de empenho e Ordem de Fornecimento, de acordo com a
quantidade e marca licitada.
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1.O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do
atesto da Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de
Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as
exigências administrativas em vigor;
10.2.Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das
exigências legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias;
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10.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para a Contratante;
10.4. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento;
10.5.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de
R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”,
nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666 de 1993;
10.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação
aplicável;
10.7. As despesas referentes ao objeto deste Termo correrão à conta dos recursos
consignados no Orçamento das Secretarias Municipais de: Assistência Social/FMAS,
Saúde/FMS, Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente e Secretaria de
Administração, existentes nas dotações, na data dos respectivos empenhos.
11.0

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos
consignados no orçamento dos Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços, para
os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do
contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão do
instrumento contratual, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, dentro do prazo de validade da
ata de registro de preços
12.

SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

12.1 A unidade responsável pela fiscalização e acompanhamento será a Secretaria
Municipal de Administração, através do setor de Planejamento e Almoxarifado da Prefeitura
Municipal de Seabra, atuando como fiscal titular o responsável pelo setor de Planejamento e
Almoxarifado.
13.

DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A Prefeitura Municipal de Seabra reserva-se o direito de impugnar os itens entregues,
se esses não estiverem de acordo com as especificações;
13.2. A entrega deverá seguir o cronograma e o local indicado na ordem de fornecimento e o
pagamento será conforme a quantidade entregue constante em cada nota fiscal emitida a
esta Prefeitura;
13.3.Serão recusados os itens/materiais que não atenderem as especificações constantes
neste edital e/ou que não esteja adequado para o consumo, devendo a licitante contratada
substituir imediatamente o recusado;
13.4. Não serão aceitos materiais suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação
com risco comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis, por infração prevista na lei
federal n. 6.437/77 e crime, previsto no código penal, a ser apurado na forma da lei;
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Vera Lucia Guimarães Cordeiro
Diretor do Departamento de Compras e Licitações
DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 165/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2020
(Nome da empresa), CNPJ/MF nº. ....., sediada (endereço completo), declara para os fins
de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade
Pregão Eletrônico, sob Nº. 06/2020, instaurado pela Prefeitura Municipal de Seabra - BA.,
que:
- conhece o objeto do pregão e os termos constantes no Edital nº. e seu(s) anexos e do
Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no
que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação, quanto ao
pagamento de emolumentos à Bolsa de Licitações e Leilões pela utilização de recursos e
tecnologia de informação.
- até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- não possuí, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei
Federal nº. 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº.
8666/93. (Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar
essa condição.)
- não está impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública de Seabra.
- assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados o
pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- compromete-se a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência
do Contrato;
- tem conhecimento e submete-se ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do
Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº. 06/2020, realizado
pela Prefeitura de Seabra – BA.
Por ser expressão da verdade, firma a presente.
_______________, em __________ de ____________ de 2020.
________________________________________________________________________
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(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente apontado no contrato
social ou procuração com poderes específicos).
Obs.:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente.
2) Este modelo faz parte dos anexos do edital, todavia não é obrigatório que o
documento seja elaborado igual ao modelo fornecido, razão pela qual não será
desclassificado documento apresentado de forma diversa, desde que o mesmo
contenha todos os dados exigidos no edital.
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0165/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2020

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro empresa ou
empresa de pequeno porte. (Na hipótese do licitante ser ME e EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº., sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão,
que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

__________________________________________________
Local e data

_________________________________________________
Nome e nº. da cédula de identidade do declarante

Obs.:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente.
2) Este modelo faz parte dos anexos do edital, todavia não é obrigatório que o
documento seja elaborado igual ao modelo fornecido, razão pela qual não será
desclassificado documento apresentado de forma diversa, desde que o mesmo
contenha todos os dados exigidos no edital.
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ANEXO IV – PROPOSTA COMERCIAL (SOMENTE PARA O LICITANTE VENCEDOR)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0165/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2020
Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos itens descritos abaixo, conforme edital do
Pregão Eletrônico SRP nº. 06/2020 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo
Edital e seus anexos.
1.
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO: (Representante que irá assinar a Ata Contrato).
RG – Órgão Emissor:

CPF:

ENDEREÇO COMPLETO:
EMAIL e TELEFONE:
BANCO, AGÊNCIA e Nº. DA CONTA BANCÁRIA:
2.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Item

Nome

PLANILHA
Unid. Quant.

Marca

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX

XXXX

Valor
Valor
Unid.
Total
XXXXXXXX R$ XX,XX R$ XX,XX

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX

XXXX

XXXXXXXX R$ XX,XX

R$ XX,XX

Valor total R$ ___________________ ( _______________)

PROPOSTA TOTAL: R$ ______________(por extenso)_________________________
PRAZO DE ENTREGA: em até 05(cinco) dias após o envio da nota de empenho e Ordem de
Fornecimento, de acordo com a quantidade solicitada.
LOCAL DE ENTREGA: Município de Seabra – BA., CEP 46.900-000, em dias úteis de segunda a
sexta-feira no horário das 07:30 ás 13:30.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da
data da sessão pública do Pregão.
LOCAL E DATA
____________________________________
Nome e assinatura do Representante da empresa
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RG:
CPF:
Este modelo faz parte dos anexos do edital, todavia não é obrigatório que o documento
seja elaborado igual ao modelo fornecido, razão pela qual não será desclassificado
documento apresentado de forma diversa, desde que o mesmo contenha todos os dados
exigidos
no
edital.
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ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 000/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.º 13.922.604/0001-37 (e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA – CNPJ
11.235.051/0001-19 e FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SEABRA – CNPJ
15.579.610/0001-69), com sede na Praça Benjamin Constant Nº 18, Centro, Seabra – Ba., CEP
46.900-000, e Sede Administrativa situado à Rua Horácio de Matos Nº 99A, Centro, Seabra – BA.,
CEP 46.900-000, NESTE Ato representada pelo Prefeito, Sr. FABIO MIRANDA DE OLIVEIRA,
inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n° 944.951.735-53 e portador do RG n°
0900510927 SSP/BA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 06/2020, Processo Administrativo 0165/2020,
RESOLVE registrar os preços da empresa.............., pessoa jurídica de direito privado, com sede
na.................., inscrita no CNPJ/MF sob nº. ......, atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto Federal n.º 7.892/2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1- DO OBJETO:
1- A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual
aquisição de EPIs (máscaras, luvas, álcool gel), SANEANTES (sabão líquido, hipoclorito) E
MATERIAL MÉDICO (TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de não contato, com sensor de
infravermelho), para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do novo
coronavírus, causador da COVID-19, no Município de Seabra-Bahia.
1.1Do órgão contratante o ..............., descritos no “DEMONSTRATIVO DE ITENS
REGISTRADOS”, anexo a esta ATA;
1.2As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus
respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrições.
2- DA VIGÊNCIA:
2.1A presente ATA terá vigência pelo prazo de 06(seis) meses, contados a partir da data da
sua publicidade, podendo ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos, da situação, de emergência de saúde pública.
2.2- Durante o prazo de vigência desta ATA, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar
as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações.
3- DA VINCULAÇÃO:
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3.1- O disposto na presente ATA deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as condições avençadas no Edital Licitatório, sendo observado o disposto na Lei nº 10.520/2002,
o Decreto Municipal nº 87/2009, bem como, no que couber, as determinações constantes da Lei
nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, e das demais normas que dispõem sobre a matéria.
4- DAS OBRIGAÇÕES DE MANTER, AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU HABILITAÇÃO
EXIGIDAS NA LICITAÇÃO:
4.1As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Licitatório deverão ser
mantidas pela empresa registrada durante toda a vigência da presente ATA, ficando facultado
ao órgão contratante, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade
dos documentos apresentados quando daquelas fases.
5- DOS PREÇOS E DA PESQUISA DE MERCADO:
5.1Os preços ofertados pela empresa adjudicatária da licitação, signatária da presente ATA,
constam do “DEMONSTRATIVO DE ITENS REGISTRADOS”, anexo;
5.2- O órgão contratante poderá promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição
indispensável para a solicitação de aquisição e/ou publicação periódica no Diário Oficial do
Município.
6- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
6.1A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
que se fizerem necessários em até vinte e cinco por cento (25%) do valor inicial atualizado desta
ATA;
6.2Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do
Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme o
artigo 18 do referido diploma legal;
6.3Ocorrendo a rejeição em algum material, a contratada será notificada pelo destinatário, o
órgão contratante, para a retirada, do mesmo dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe
efetuar as correções cabíveis;
6.4- A recusa da contratada em atender o estabelecido no item anterior implicará em aplicação
das sanções previstas na presente ATA;
6.5-

A contratada será a única responsável pela qualidade do(s) materiais(s) entregue(s);

6.6A empresa deverá oferecer formalmente um Termo de Garantia, nos termos do Art. 18 do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que deverá ser entregue junto com o objeto
da Licitação, pelo prazo de [Validade Contrato] a partir do recebimento definitivo do(s)
produtos(s) entendendo como tal a data de adimplemento;
6.7A contratada deverá observar, na execução da presente ATA o disposto na legislação
federal, estadual e municipal, em tudo aquilo que for aplicável;
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6.8Dentro do prazo de vigência desta ATA, a Contratada será obrigada ao
fornecimento dos produtos desde que obedecidas todas as suas condições, conforme previsão
do Edital Licitatório que precedeu a sua formalização.
7- DO PAGAMENTO:
7.1- O pagamento será efetuado mediante o processamento dos documentos de cobrança
apresentados pela contatada, num prazo máximo de até 30(trinta), contados da data do
adimplemento da obrigação, considerada como tal a data em que a nota fiscal for certificada pela
fiscalização do órgão contratante, que deverá ocorrer após as verificações constantes do subitem
10.2 desta ATA;
7.2Na eventualidade de dúvidas quanto a alguma parte do documento de cobrança, o
órgão contratante efetuará o pagamento da parte efetivamente aprovada e a empresa
contratada prestará os esclarecimentos necessários para liquidação do saldo devido;
7.3Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente;
7.4Os pagamentos serão efetuados mediante depósitos bancários. Para tanto, a contratada
deverá informar, no documento de cobrança, seus dados bancários (nome e número do banco;
nome e código da agência; e número da conta corrente);
7.5- Considerando a forma peculiar de pagamento, adotada pela Administração Pública, com
a utilização de depósito direto na conta corrente da contratada, é defeso à futura contratada a
emissão de duplicatas em função do acordo a ser celebrado. A emissão desse título de
crédito, sem prejuízo das providências judiciais cabíveis, por caracterizar ilícito grave, equiparável
a emissão de “duplicatas simuladas”, demandará o sancionamento da contratada com uma das
penas prescritas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93, pelo fato desse ato
enquadrar-se na situação disposta no inciso III, do art. 88, do mesmo diploma legal;
7.6O pagamento só será efetuado após a verificação da manutenção da habilitação da
contratada, seja através da consulta ON-LINE no CADASTRO GERAL para comprovação de
que se encontra em dia com suas obrigações para com a Receita Federal e com o sistema da
Seguridade Social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e
do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Tributos Federais;
7.7Caso a ATA seja assinada com o CNPJ da filial diverso daquele apresentado na
sessão pública pela matriz, com a consequente emissão da Nota de Empenho e Nota Fiscal com
o CNPJ da filial, o pagamento só será realizado após a constatação da regularidade da filial
relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante consulta ou apresentação das respectivas certidões sem prejuízo do estabelecido no
item acima transcrito;
7.8- Conforme disposto no artigo 38 do Decreto 93.872 de 23 de dezembro de 1986, alínea
“d” do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, o pagamento pelos produtos poderá ser, conforme
a necessidade no órgão contratante, antecipado, mediante a apresentação de seguro-garantia ou
fiança bancária, no valor total da parcela adiantada.
8- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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8.1- A Contratada, na hipótese de inadimplência parcial ou total, ressalvados os casos fortuitos
ou de força maior previstos na presente ATA, devidamente comprovados, estará sujeita às
seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no respectivo processo:
8.1.1- Advertência;
8.1.2- Multa; e,
8.1.3- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Municipalidade de Seabra-Bahia por prazo não superior a dois (2) anos.
8.2-

Das Multas:

8.2.1- As multas impostas à Contratada serão descontadas dos pagamentos eventualmente
devidos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
8.3-

Da aplicação das penalidades:

8.3.1- As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial.
8.4-

Da cumulatividade:

8.4.1- A aplicação da penalidade “multa” não impede que o órgão contratante rescinda
unilateralmente o acordo e venha a aplicar, cumulativamente, a sanção prevista no subitem
8.1.3.
8.5-

Da aplicação das multas:

8.5.1- Multa por atraso da entrega:
8.5.1.1- As multas, caso aplicadas, serão calculadas tomando por base o valor total da parcela
em atraso devidamente atualizado, conforme índice adotado para a atualização monetária no
valor de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso até o trigésimo dia.
8.5.2- Multa compensatória;
8.5.2.1- Decorridos mais de trinta (30) dias de atraso da entrega do objeto, será aplicada uma
multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do objeto, pelos danos causados pela
inadimplência do fornecedor.
8.6- Caso a Contratada descumpra o que prevê o item 6.3 desta ATA, ser-lhe-á aplicada multa
correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor do bem rejeitado, a contar
do término do prazo estabelecido naquele item para retirada da mesma.
9- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
9.1-

O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito, quando:

9.1.1- O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA;
9.1.2- O Fornecedor der causa a rescisão administrativa de acordo (ou instrumento equivalente)
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decorrente de Registro de Preços, a critério do órgão contratante;
9.1.3- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de acordo (ou instrumento
equivalente) decorrente de Registro de Preços, se assim for decidido pelo órgão contratante;
9.1.4- Não aceitar reduzir o(s) preço(s) registrado(s) se este(s) se tornar(em) superior(es) ao(s)
praticados(s) no mercado;
9.1.5- Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo órgão
contratante;
9.1.6- Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitados de cumprir as exigências desta ATA, ou, a juízo do órgão contratante, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei nº 8.666/93.
9.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante ao processo de administração da presente ATA, assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para apresentação da defesa.
9.3No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se, assim,
para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.
10- DA FISCALIZAÇÃO:
10.1- A Registrada deverá facilitar o trabalho de fiscalização a cargo do órgão contratante;
10.2- A fiscalização do cumprimento do acordo decorrente desta ATA será exercida por
servidor habilitado, designado formalmente p e l o órgão contratante, para tal, investido de plenos
poderes para:
10.2.1- Recusar o material em desacordo com o objeto;
10.2.2- Promover a liquidação do respectivo documento de cobrança;
10.2.3- Tomar as ações iniciais para a consecução das medidas cabíveis para os casos
amparados pelos itens 8 e 9 a serem executados pelo órgão contratante;
10.2.4- Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para a perfeita execução do
objeto.
10.3- A cada entrega de material, o órgão contratante poderá selecionar, a seu critério, amostras
dos itens entregues, a fim de serem submetidas a exames, visando à verificação do cumprimento
das condições estabelecidas no Edital Licitatório. O tempo médio de análise é de 30 (trinta) dias.
As despesas decorrentes dos exames a serem realizados serão custeadas pelo órgão
contratante;
10.4- A rejeição dos itens não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado.
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11- DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORMA MAIOR:
11.1- Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da
ATA ou não aplicação de multas, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do
acordo:
11.1.1- Greve geral;
11.1.2- Calamidade pública;
11.1.3- Interrupção dos meios de transporte;
11.1.4- Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e,
11.1.5- Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil
Brasileiro.
11.2- Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela Contratada
perante o órgão contratante;
11.3- Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato
deverá ser comunicado ao órgão contratante, até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja
cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da
data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.
12- DA CONTRATAÇÃO:
12.1- O compromisso para fornecimento dos materiais registrados nesta ATA será efetivado
através de emissão de nota de empenho específica com a empresa, que terá força de contrato;
Seabra/BA,

de

de 2020

______________________________________________________

contratante

Contratado
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