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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 

Regido pelos seguintes dispositivos legais: O procedimento licitatório obedecerá, 
integralmente a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 
de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações posteriores. 

OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de Equipamentos, Materiais e Utensílios  para a unidade de beneficiamento de 
leite, manteiga, iogurte e bebida láctea, com capacidade de 1.500 (mil e quinhentos) litros/dia 
(Tanque para recepção de leite 1500L, Conjunto para pasteurização de leite, Mesa em aço 
inox, Batedeira de manteiga em aço inox, Balança eletrônica de bancada, Papeleira, 
Saboneteira, Lavatório de mãos, Lavatório de botas, Pia inox – em aço inoxidável, 
Refrigerador, Acidímetro dornic 0-100, Acidímetro salut (completo), Kit escovas para tanque, 
Embaladeira de leite, Chiller unidade resfriadora de líquido, Desnatadeira elétrica, Seladora 
p/pote de manteiga com duas matrizes, Tanque de expansão resfriador de leite, capacidade 
entre 1950 a 2050 litros, Tanque para desnate com tampa e válvula, Câmara para 
resfriamento em isopainel, Gerador de vapor, Chaminé com chapéu chinês para o gerador de 
vapor, Tanque de água para o gerador de vapor, Tanque de óleo para o gerador de vapor, 
Compressor de ar 50 litros), nas especificações técnicas, quantidades e demais exigências 
consoantes do Termo de Referência, nos termos do convênio Nº CAR/AU Convênio Nº 
0001/2019, publicado no D.O.E de 12/01/19, firmado o ente o Município de Seabra- BA., e a 
CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional), incluindo o fornecimento e 
instalações dos equipamentos, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de 
Referência e demais anexos deste Edital. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 15/09/2022 às 08h30min do dia 
26/09/2022. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS:  das 08h05min às 08h31min do dia 26/09/2022.  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 26/09/2022. 
LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”) 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
Nota: Documentos de habilitação deverão ser anexados obrigatoriamente na plataforma, sob 
pena de inabilitação (item 9.0 e subitens do Edital), ressalvado as observações constantes do 
referido item. 
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Senhor Licitante, informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no 
instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação estarão 
disponíveis no site https://sai.io.org.br/ba/seabra/Site/DiarioOficial, sendo responsabilidade 
exclusiva do licitante o acompanhamento de possíveis alterações através do referido site.  

 

 

 

Seabra – BA., 12 de Setembro de 2022 - Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro 
 

  

Pregoeiro: ENILSON LAZARO VIEIRA 

LOCAL: www.bllcompras.com 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328/2022 
PROCESSO ANUAL Nº 64/2022 

 
 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SEABRA, CNPJ 13.922.604/0001-37, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a 
Praça Benjamin Constant n.º 18, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000, por intermédio do por 
meio do(a) Setor de Licitação e Contratos, através do Pregoeiro designado pelo Decreto Nº 
085/2021 de 25/08/2021, Sr. ENILSON LÁZARO VIEIRA, Torna-se público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na forma Eletrônica, objetivando a Contratação de 
empresa especializada para  o fornecimento de Equipamentos, Materiais e Utensílios para a 
unidade de beneficiamento de leite, manteiga, iogurte e bebida láctea, com capacidade de 
1.500 (mil e quinhentos) litros/dia (Tanque para recepção de leite 1500L, Conjunto para 
pasteurização de leite, Mesa em aço inox, Batedeira de manteiga em aço inox, Balança 
eletrônica de bancada, Papeleira, Saboneteira, Lavatório de mãos, Lavatório de botas, Pia inox 
– em aço inoxidável, Refrigerador, Acidímetro dornic 0-100, Acidímetro salut (completo), Kit 
escovas para tanque, Embaladeira de leite, Chiller unidade resfriadora de líquido, Desnatadeira 
elétrica, Seladora p/pote de manteiga com duas matrizes, Tanque de expansão resfriador de 
leite, capacidade entre 1950 a 2050 litros, Tanque para desnate com tampa e válvula, Câmara 
para resfriamento em isopainel, Gerador de vapor, Chaminé com chapéu chinês para o gerador 
de vapor, Tanque de água para o gerador de vapor, Tanque de óleo para o gerador de vapor, 
Compressor de ar 50 litros), nas especificações técnicas, quantidades e demais exigências 
consoantes do Termo de Referência, nos termos do convênio Nº CAR/AU Convênio Nº 
0001/2019, publicado no D.O.E de 12/01/19, firmado o ente o Município de Seabra- BA., e a 
CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional), incluindo o fornecimento e 
instalações dos equipamentos, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de 
Referência e demais anexos deste Edital, de interesse da Prefeitura Municipal de Seabra – BA, 
a ser realizada na forma eletrônica, com critério de julgamento “MENOR PREÇO POR LOTE”, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 
2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 
exigências estabelecidas no Edital.  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 15/09/2022 às 08h30min do dia 
26/09/2022. ABERTURA DAS PROPOSTAS:  das 08h05min às 08h31min do dia 
26/09/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 
26/09/2022. LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”).Para todas 
as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital completo e 
demais informações serão publicados no D.O.M., página 
https://sai.io.org.br/ba/seabra/Site/DiarioOficial, e disponível também na plataforma 
www.bllcompras.com.  Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3331-
1421/1422/3079. 
 

1.DO OBJETO 
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1.1. Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de Equipamentos, Materiais e Utensílios para a unidade de beneficiamento de 

leite, manteiga, iogurte e bebida láctea, com capacidade de 1.500 (mil e quinhentos) litros/dia 

(Tanque para recepção de leite 1500L, Conjunto para pasteurização de leite, Mesa em aço 

inox, Batedeira de manteiga em aço inox, Balança eletrônica de bancada, Papeleira, 

Saboneteira, Lavatório de mãos, Lavatório de botas, Pia inox – em aço inoxidável, 

Refrigerador, Acidímetro dornic 0-100, Acidímetro salut (completo), Kit escovas para tanque, 

Embaladeira de leite, Chiller unidade resfriadora de líquido, Desnatadeira elétrica, Seladora 

p/pote de manteiga com duas matrizes, Tanque de expansão resfriador de leite, capacidade 

entre 1950 a 2050 litros, Tanque para desnate com tampa e válvula, Câmara para resfriamento 

em isopainel, Gerador de vapor, Chaminé com chapéu chinês para o gerador de vapor, Tanque 

de água para o gerador de vapor, Tanque de óleo para o gerador de vapor, Compressor de ar 

50 litros), nas especificações técnicas, quantidades e demais exigências consoantes do Termo 

de Referência, nos termos do convênio Nº CAR/AU Convênio Nº 0001/2019, publicado no 

D.O.E de 12/01/19, firmado o ente o Município de Seabra- BA., e a CAR (Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional), incluindo o fornecimento e instalações dos equipamentos, 

conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos 

deste Edital. 

1.2. A licitação está composta por 53 (cinquenta e três itens) itens, agrupados em 30 (trinta) 

LOTES, com seus respectivos itens, haja vista a execução dos serviços e/ou fornecimento dos 

objetos sempre independentes uns dos outros (exceto os itens aglomerados em lotes), 

conforme tabela e demais condicionamentos constantes no Termo de Referência. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

 
2.  DO CONTRATO E/OU ATA REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. O referido processo trata-se de licitação de contratação certa, sendo as regras referentes 

ao Órgão Contratante e os futuros contratados definidas na minuta de contrato. 

3.DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, 
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta 
licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e 
seus Anexos.                                                                     
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e 
Leilões. 
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito 
Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 
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3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 
Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 
recebimento das propostas.  
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
          a) Instrumento particular de mandato outorgando à operadora devidamente credenciado 
junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo 
fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO IV). 
            b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 
exigências de habilitação, previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de 
Licitações do Brasil (ANEXO VI).  
          c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando 
preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no 
ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve 
ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 
        d)O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do 
certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título 
de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o 
regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo V. 
3.7 Microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração 
constante no Anexo IX para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta 
inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime 
ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de 
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
 
 
4.   REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) 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. 
 
4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES: 
 
4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente 
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credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 
www.bll.org.br.  
4.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta 
ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá 
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.2.3. 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.                                                                                            
4.2.4. 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 
BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
4.2.5. 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 BLL - Bolsa 
de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
4.2.6. 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. 
 
4.3. DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.3.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados, data e horário limite estabelecido.   
4.3.2. 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; 

4.3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.3.4. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação. 

4.3.5. Não há itens específico ou exclusivo para a participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

4.3.6.Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - 

MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.  

4.3.7.Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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4.3.7.1.proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.3.7.2.que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.7.3.estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.7.4.que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.7.5.que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.3.7.6.Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4.Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através 
da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail: contato@bll.org.br. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 

o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 
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6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1.O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário ou percentual de desconto, conforme o caso; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  

6.6.O licitante deverá declarar, para cada item, conforme o caso, em campo próprio do sistema 

BLL, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de 

margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

6.7.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.8.O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Município e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre 

preço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.  
 

7.1.A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
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vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

7.3.Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.4.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.5.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.6.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.7.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

7.8.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

7.9.O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item, lote ou global, ou percentual 

de desconto, conforme o caso. 

7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.11.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.12. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser, de no mínimo 0,01 (um centavo) ou equivalente, em percentual que 

represente este valor, devendo o licitante ter ciente dos critérios de empate fictícios de que 

trata a Lei 123/02.  

Explicação: Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo 

mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme 

artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo 

de disputa “aberto e fechado”, tal previsão é facultativa. 

O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda 

corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que 

efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19. 

7.13.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o 

pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.  

7.14.Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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7.15.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.16.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.17.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

7.18.Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20.Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 

5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 

tanto. 

7.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

7.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

7.25.Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 

que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  



Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
13 - Ano XIV - Nº 4174 Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTA2NDUXMDBGMTQ2ODMZN0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant nº 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-421/1422 

C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

11 
 

7.26.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.27.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.27.1. no país; 

7.27.2.por empresas brasileiras;  

7.27.3.por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.27.4.por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.28.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas.  

7.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 

para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital. 

7.30.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos   

demais licitantes. 

7.31.O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.32.Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

7.33.Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da 

Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, 

conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.34.Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 

8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte 

que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade 

no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma 

situação. 

7.35.Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de 

agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.  

7.36.Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço 

não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as 
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propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida 

margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

7.37.Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-

se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1.Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2.O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.4.Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

8.5.Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

8.6.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.7.O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.8.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.9.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 
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8.10.Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões 

de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, 

o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena 

de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis 

contados da solicitação. 

8.11.Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.12.Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

8.13.Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 

8.13.1. Conformidade com as especificações técnicas exigidas no Edital; 

8.13.2. Registro do produto no(s) órgão(s) competentes, quando exigido pela legislação 

8.13.3.No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 

Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.13.4.Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 

Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de 

uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

8.13.5.Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 

análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.13.6.Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 

recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, após o qual poderão ser descartadas pela 

Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.13.7.Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for  

8.13.8.Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da 

margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio 

eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da 

caracterização do produto manufaturado nacional, nos termos do(s) Decreto(s) nº 7.546, de 2 

de agosto de 2011. 

8.13.9.O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender 

aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá 

usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

8.13.10.Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 

reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 



Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
16 - Ano XIV - Nº 4174 Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTA2NDUXMDBGMTQ2ODMZN0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant nº 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-421/1422 

C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

14 
 

8.14.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.15.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.16.O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.17.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.18.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.19.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

8.20.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9.DA HABILITAÇÃO   

9.1. O licitante deverá anexar a documentação de habilitação na plataforma do sistema, sob 

pena de inabilitação. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

9.1.1.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.2.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

9.3.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.4.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.5.O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
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9.6.Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.7.No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.8.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail (seabra.licitacao@hotmail.com), no 

prazo de 03 (três) horas sob pena de inabilitação. 

9.9.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.10.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

9.11.Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

9.12.Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar/anexar na 

plataforma do Pregão, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a 

seguir, para fins de habilitação, na forma do Anexo II deste Edital. 

10.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 

(três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. Em se tratando de proposta formulada por lote ou global, a oferta final deverá ser 

aplicada de forma linear, proporcionalmente e nos mesmos percentuais da proposta original 

com a ofertada final na etapa competitiva, sendo vedada aplicação divergente entre os entes 

que compõem o lote ou o global.  

10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

10.1.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 



Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
18 - Ano XIV - Nº 4174 Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTA2NDUXMDBGMTQ2ODMZN0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant nº 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-421/1422 

C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

16 
 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11.DOS RECURSOS 

11.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.3.Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

11.4.A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.5.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.6.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.7.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

12.DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1.A sessão pública poderá ser reaberta: 
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12.2.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.3.Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

12.4.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

12.5.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

14.DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1.Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  

15.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (adotada somente se for registro de preços) 

15.1.Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2.Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de 

seu recebimento. 

15.3.O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.4.Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 

de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.5.Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 

os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação 
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do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 

atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

16.DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1.Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 

de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

16.2.O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.3.Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

16.4.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.5.O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

16.6.referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.7.a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

16.8.a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 

e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 

da mesma Lei. 

16.9.O prazo de vigência da contratação será, se Ata de Registro de Preço, de até 12 (doze) 

meses a vedado prorrogação, e, em se tratando de processo convencional (não registro), será 

de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual 

ou no termo de referência.  

16.10.Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

16.11.Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.12.Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
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Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis 

a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 

após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços. 

17.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 

17.1.As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

18.DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1.Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

19.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1.As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

20.DO PAGAMENTO 

20.1.As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

21.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1.Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

21.2.não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.3.não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.4.apresentar documentação falsa; 

21.5.deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.6.ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.7.não mantiver a proposta; 

21.8.cometer fraude fiscal; 

21.9.comportar-se de modo inidôneo; 

21.10.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente.  
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21.11.Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

21.12.O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções:  

21.12.1.Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.12.2.Multa de 2% (dois. por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

21.12.3.Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

21.12.4.Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Seabra-BA, pelo prazo de até 

cinco anos; 

21.12.5.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

21.12.6.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

21.12.7.Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 

com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

21.12.8.A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

21.12.9.O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público.  

21.12.10.Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Município de Seabra ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

21.12.11.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
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observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

21.12.12.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

21.12.13.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Geral do Município e 

Seabra-BA. 

21.12.14.As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

22.DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA (se, registro de preços) 

22.1.Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

22.2.A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

22.3.Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

22.4.Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata 

ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 

7.892/213. 

23.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1.Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

23.2.A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

seabra.licitacao@hotmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Horácio 

de Matos Nº 99A, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000, dirigida ao Setor de Licitações e 

Contratos, Prefeitura Municipal de Seabra 

23.3.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

23.4.Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

23.5.Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
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23.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

23.7.As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

23.8.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

23.9.As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

24.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.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 em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3.Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

24.4.No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.5.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

     24.6.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 

o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.7.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

24.9.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

24.10.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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24.11.O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://bllcompras.com, 

nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

24.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Exigências para Habilitação; 

ANEXO III – Modelo de proposta; 

ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL 

ANEXO V – Custo pela utilização do sistema; 

ANEXO VI – Declaração Inidoneidade 

ANEXO VII – Declaração Habilitação 

ANEXO VIII – Declaração menor de idade; 

ANEXO IX – Declaração ME/EPP 

ANEXO X – Declaração Responsabilidade 

ANEXO XI – Declaração Vínculo 

ANEXO XII – Minuta de ata de Registro de Preço 

ANEXO XIII – Declaração de Vistoria/Visita Técnica 

ANEXO XIV – Declaração de Renúncia Vistoria/Visita Técnica 

ANEXO XV – Minuta de Contrato 

 

Seabra-Bahia, 12 de setembro de 2022. 

 

 

 
Enilson Lázaro Vieira  

 Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO – UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE 
LEITE, MANTEIGA, IOGURTE E BEBIDA LÁCTEA. CAP 1500 LIDIA 

(Nota: Os itens 1 ao 5 e seus subitens, fazem parte do projeto 
executivo/construção, objeto da Tomada de Preço 04/2019) 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Equipamentos, Materiais 
e Utensílios  para a unidade de beneficiamento de leite, manteiga, iogurte e bebida 
láctea, com capacidade de 1.500 (mil e quinhentos) litros/dia (Tanque para recepção de 
leite 1500L, Conjunto para pasteurização de leite, Mesa em aço inox, Batedeira de 
manteiga em aço inox, Balança eletrônica de bancada, Papeleira, Saboneteira, 
Lavatório de mãos, Lavatório de botas, Pia inox – em aço inoxidável, Refrigerador, 
Acidímetro dornic 0-100, Acidímetro salut (completo), Kit escovas para tanque, 
Embaladeira de leite, Chiller unidade resfriadora de líquido, Desnatadeira elétrica, 
Seladora p/pote de manteiga com duas matrizes, Tanque de expansão resfriador de 
leite, capacidade entre 1950 a 2050 litros, Tanque para desnate com tampa e válvula, 
Câmara para resfriamento em isopainel, Gerador de vapor, Chaminé com chapéu 
chinês para o gerador de vapor, Tanque de água para o gerador de vapor, Tanque de 
óleo para o gerador de vapor, Compressor de ar 50 litros), nas especificações técnicas, 
quantidades e demais exigências consoantes do Termo de Referência, nos termos do 
convênio Nº CAR/AU Convênio Nº 0001/2019, publicado no D.O.E de 12/01/19, firmado 
o ente o Município de Seabra- BA., e a CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional), incluindo o fornecimento e instalações dos equipamentos. 

6.1 – EQUIPAMENTOS - CAPACIDADE 1500 LITROS. 

6.1.1 - TANQUE PARA RECEPÇÃO DE LEITE 1500L, EM AÇO INOX AISI 304 COM 
FILTRO E BOMBA. 

Tanque para recepção, de formato retangular, construído em aço inoxidável, com 
tampa e passador. 

Finalidade: Receber o leite e filtrar; 
Capacidade: 1500 Litros; 

Acabamento: Sanitário interno e externo, filtro de linha de aço inox para acoplar a 
bomba centrífuga ( com elemento filtrante em nylon), bomba centrífuga sanitária, 
Construída: Em aço inoxidável; 

Finalidade: Bombeamento de produto frio; 
Potência: 02 CV; Sucção: Macho SMS; Recalque: Macho SMS; 
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Vedação: Em selo mecânico; 

Capa: Construída em aço inoxidável 

Acabamento: Sanitário interno e externo. 
 
6.1.2 - CONJUNTO PARA PASTEURIZAÇÃO DE LEITE. 

Conjunto para pasteurização de leite, Temperatura de entrada do leite: 5ºC/28ºC, Com 
Capacidade para pasteurizar 5000 litros composto por: Com Saída para 
Padronizadora, Regeneração 80%, Tanque de equilíbrio, com formato cilíndrico 
vertical, construído em aço inoxidável, sendo: Sistema de boia em aço inoxidável, 
Entrada de produto Ø 2” tipo macho, Saída inferior Ø 2” tipo macho, Tampa superior, 
acabamento polido sanitário, Bomba Centrífuga sanitária construído totalmente em aço 
inoxidável, vedação do eixo através de selo mecânico, acoplada a motor elétrico. 

Pasteurizador a placas 

Com capacidade para pasteurizar 1000 litros de leite, composto por pedestal revestido 
em aço inoxidável, placas corrugadas em aço inoxidável AISI 316 , guarnições em 
borracha de ENCAIXE 06 tirantes de aperto para fixação dos feixes das placas, blocos 
separados entre as seções e termômetros, retardador tubular para 16 segundos. 

Sistema gerador de água quente 

Para gerar e fornecer água quente ao pasteurizador, composto por: válvula 
pneumática tipo on/off para controle de vazão de vapor, válvulas de bloqueio, filtro de 
vazão de vapor, filtro para vapor, válvula de retenção, purgador termo-dinâmico, injetor 
de vapor em aço inoxidável, tanque de expansão em aço inoxidável, válvulas de dreno 
e alimentação de água, tubulação e conexões inoxidável para interligação entre este 
sistema do pasteurizador, By-pass para passagem de vapor. 

Bomba Centrífuga p/ água quente 

Tipo monobloco, construída em ferro fundido, acionada por motor elétrico, com 
vedação especial em viton. 

6.1.3 - MESA EM AÇO INOX 

Construída em aço inox AISI 304 

Medidas: 2,0m comp. X 1,0m larg. X 0,90m alt. ,com rodízio, borda e dreno. 

6.1.4 - BATEDEIRA DE MANTEIGA EM AÇO INOX AISI 304 

Formato: cilíndrico horizontal, construída totalmente em aço inoxidável; 
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Finalidade: Transformação de creme em manteiga; 
Capacidade: 50Kg; 
Bojo: em aço inoxidável; 

Estrutura : Reforçada em perfil “U” em aço inoxidável; 

Tampa: Hermética articulável com vedação em borracha sanitária; válvula de alivio; 
Acionamento: Mecânico por dois jogos de polias de alumínio interligadas através de 
correia acoplada ao motor elétrico de 2 (duas) velocidades, sendo uma para bater o 
produto e a outra para lavar. 

Acabamento: Interno jateado e externo polido sanitário 
 
6.1.5 - BALANÇA ELETRÔNICA DE BANCADA CÉLULA DE CARGA 

Ls 10, 11 Kg , sensibilidade 2 Kg 

6.1.6 - PAPELEIRA 

Papeleira plástica, porta toalha. 

6.1.7 – SABONETEIRA 

Saboneteira plástica com recipiente para detergente líquido. 

6.1.8 – LAVATÓRIO DE MÃOS 

Em aço inoxidável AISI 304, de uma via (para uma pessoa por vez); Construído em 
aço inox polido, sem a saboneteira, acionamento por válvula de pedal ( uma via). 

6.1.9 – LAVATÓRIO DE BOTAS 

Construído em aço inox AISI 304, para uma pessoa por vez, com acionamento de 
água por válvula de pedal. 

6.1.10 – PIA INOX – Em aço inoxidável 

Em aço inoxidável AISI 304, material higiênico e fácil de ser limpo, altamente 
resistente a corrosões. 

6.1.11- BANCADA INOX 

Mesa / Bancada Comercial Para Manipulação em Aço Inoxidável AISI 304 - 2 metros 
(200x70x80cm), material higiênico e fácil de ser limpo, altamente resistente a 
corrosões. 
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6.1.12- REFRIGERADOR 

Refrigerador 240 litros com 01 porta, na cor branca;. 

6.1.13 - ACIDÍMETRO DORNIC 0-100 

Para medir a acidez do leite. Acidez normal de 15° a 18°C. Composto por: 

Reservatório de plástico para armazenar a solução dornic, bureta de vidro com 
graduação até 100ºD. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ACIDIMETRO DORNIC COMPLETO: 

a) Frasco em polietileno cap. 500 mL com base de plático duro; 
b) Sifão ( mangueira de silicone); 
c) Bureta de vidro faixa azul graduada °D escala 0 -100°D (grau Dornic); 
d) Bico gotejador. 

SOLUÇÕES DE VIDRARIAS QUE ACOMPANHAM: 

a) 1 litro de Solução Dornic = Hodróxido de Sódio N/9 0,11 N; 
b) 100 mL de solução de fenolftaleína a 1% S/I (alcoólica); 
c) Becker; 
d) Pipeta graduada cap. 100 mL; 
e) Frasco conta gotas para fenolftaleína. 

6.1.14- ACIDÍMETRO SALUT (COMPLETO) 

Aparelho para analisar o leite, também conhecida com Pistola de Alizarol. Verifica se o 
leite esta ácido na fazenda produtora ou na recepção do leite pela indústria, utilizando 
Álcool de Alizarol de 78°. 

6.1.15 – DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM DE 5 LITROS 

Detergente ácido utilizado para limpeza das linhas e equipamentos de processamento 
industrial de leite. 

6.1.16 – DETERGENTE ÁCIDO EMBALAGEM DE 5 LITROS 

Detergente ácido utilizado para limpeza das linhas e equipamentos de processamento 
industrial de leite 

6.1.17 – KIT ESCOVAS PARA TANQUE 

Escova saída de tanque expansão, escova tanque expansão s/ cabo, cabo p/ escova 
tanque de expansão. 
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6.1.18- EMBALADEIRA DE LEITE 

Embaladeira de leite em sachê de 1000 ml, completa, 1000 litros/hora, com datador, 
lâmpada UV, fotocélula, em aço inox AISI 304. 

6.1.19 – CHILLER Unidade resfriadora de líquido 

Capacidade: 30000 Kcal/h; Compressor: 1 x MT36; Tipo: Hermético; 

Voltagem: Trif 220/ ou 380V; Bomba d’água: 1 CV; Condensação: a “ar” 
Evaporador: Trocador a placas brazado; 
Controle de temperatura: central eletrônica digital; 
Pressão de trabalho: 2 a 4 Bar 

Temperatura máxima de condensação: 38°C; Temperatura de trabalho: 1,5°C; 
Temperatura de evaporação : 5°C; 
Fluído: refrigerante ecológico ou R22 
 
6.1.20 – DESNATADEIRA ELÉTRICA 

De formato cilíndrico vertical, construída em aço inoxidável AISI 304, sendo: 

Finalidade: Desnatar leite; 
Capacidade: 1000 litro/h; 

Carcaça da máquina em alumínio com pintura branca, sanitária; Boia para regular 
saída de leite em aço inoxidável; 

Bica do creme em aço inoxidável; Bojo da máquina em aço inoxidável; 

Pés da máquina em alumínio com pintura branca sanitária; Base do tambor em aço 
inoxidável; 

Capa da base em aço, inoxidável; Porca do tambor em bronze; Rosca esquerda; 

Anel de vedação de borracha; 

Potência: motor de 1CV. 

Sistema de rolamento: importado em fibra, foi desenvolvido para suportar alta 
temperatura de 250°C em alto giro. 

Acabamento: polido interno e externo. 
 
6.1.21 – SELADORA PI POTE DE MANTEIGA COM DUAS MATRIZES 

75 mm/120 mm 
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6.1.22 – TANQUE DE EXPANSÃO RESFRIADOR DE LEITE, capacidade entre 1950 
a 2050 litros 

Resfriador de expansão direta aberto, duas ordenhas, classe 2 BII, construção 
sanitária, totalmente em aço inoxidável AISI 304, conforme DAS 53 do MAPA; que 
atende todas as exigências do IN 51 e 62 do MAPA, formato cilíndrico vertical, com 
parede dupla e isolamento em poliuretano injetado, com espessura mínima de 50 mm, 
livre de CFC, fornecido com: 

 Agitador em aço inoxidável, com motor-redutor acoplado de 32 rpm, monofásico 

 Tampa em aço inoxidável, articulada. 

 Régua para controle de nível 

 Saída com válvula borboleta em aço inoxidável diâmetro 51 mm SMS 

 Pés reguláveis 

 Unidade condensadora hermética, com mais eficiência e menor consumo de 
energia, 1x4,00hp – mono/tri 

 Painel de controle eletromecânico com termômetro digital incorporado na caixa 
elétrica com proteção contra transientes relê de mínima e máxima tensão, 
protetor de sobre corrente e falsa fase. 
 

6.1.23 – TANQUE PARA DESNATE COM TAMPA E VÁLVULA 

De formato cilíndrico vertical, construído em aço inoxidável AISI-304; 

Capacidade: 50 litros; 

Finalidade: Mandar o leite para a desnatadeira, com válvula e tampa. 

6.1.24 – CÂMARA PARA RESFRIAMENTO EM ISOPAINEL 

Câmara fria completa com 4,00 x 3,00 para 10° até 0°C, estrutura em isopainéis 
100mm dupla face (paredes e teto), conjunto frigorífico completo e painéis elétrico. 

6.1.25 – GERADOR DE VAPOR 

Capacidade de produção de vapor (Temp. água 20°C): 432 Kg vapor/hora; 
Capacidade de produção de vapor ( Temp. água 60°C): 450 Kg vapor/hora; 
Combustível: Óleo diesel; 
Consumo de combustível para produção máxima: 37,0 L/h (à plena carga); 
Motor: 2 CV; 
Produção de calor: 286848 Kcal/h; 
Pressão de trabalho: de 65 a 195 P.S.I; Potência absorvida na rede: 1,95 KW/ 2,7 
KVA; Temperatura Média de Saída dos Gases: 250°C; Teste Hidrostático: 300 PSI 
– teste tubular; Eficiência Térmica: 85%. 
 
6.1.26 – 04 METROS LINEARES DE CHAMINÉ COM CHAPÉU CHINÊS PARA O 
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GERADOR DE VAPOR 

6.1.27 – TANQUE DE ÁGUA PARA O GERADOR DE VAPOR 

6.1.28 – TANQUE DE ÓLEO PARA O GERADOR DE VAPOR 

6.1.29 - COMPRESSOR DE AR 50 LITROS 

Compressor de ar, capacidade 175 litros - Compressor 175 220 v 2 HP 175 Litros 

7.0 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ COMPOSIÇÃO DOS ITENS/LOTES 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND.  QTD  R$ UNT R$ TOTAL 

1 1 

EQUIPAMENTOS - TANQUE PARA RECEPÇÃO DE LEITE: 

TANQUE PARA RECEPÇÃO DE LEITE, construído em ACO 
INOX AISI 304, capacidade p/ 100 LITROS, COM FILTRO DE 
LINHA E BOMBA 

UND.  1,00    

2 1 

EQUIPAMENTO - TANQUE DE EXPANSÃO RESFRIADOR DE 

LEITE: Tanque expansão resfriamento leite, tanque termico - 
armazenamento leite - Tanque de Expansão Resfriador de 
Leite, capacidade entre 1950 a 2050 Litros -Resfriador de 
expansão direta aberto, duas ordenhas, classe 2 BII, construção 
sanitária, totalmente em aço inoxidável AISI 304, conforme DAS 
53 do MAPA; que atende todas as exigências do IN 51 e 62 do 
MAPA, formato cilíndrico vertical, com parede dupla e 
isolamento em poliuretano injetado, com espessura mínima de 
50 mm, livre de CFC, fornecido com: Agitador em aço 
inoxidável, com motor-redutor acoplado de 32 rpm, monofásico 
Tampa em aço inoxidável, articulada. Régua para controle de 
nível Saída com válvula borboleta em aço inoxidável diâmetro 
51 mm SMS Pés reguláveis Unidade condensadora hermética, 
com mais eficiência e menor consumo de energia, 1x4,00hp – 
mono/tri Painel de controle eletromecânico com termômetro 
digital incorporado na caixa elétrica com proteção contra 
transientes relê de mínima e máxima tensão, protetor de sobre 
corrente e falsa fase. 

UND.  1,00    

3 1 

EQUIPAMENTO - CONJUNTO PASTEURIZADOR DE LEITE: 

Conjunto para pasteurização de leite em placas, construido em 
Aço AISI 304, capacidade para pasteurizar 1000 litros/hora, com 
tanque de equilibrio e bomba, PASTEURIZADOR à placas com 
capacidade efetiva p/ pasteurizar 1000 l/h, composto por 
pedestal maciço em aço inox 304, placas corrugadas em aço 
inox 316, tirantes de aperto para fixação do feixe de placas, 
seção de regeneração, aquecimento, resfriamento e retardador 
tubular para 16 segundos. TE: 4/32ºC TP: 75ºC TS: 4ºC , 01 
TANQUE DE EQUILÍBRIO, capacidade 50 litros modelo 
cilíndrico vertical, construído totalmente em aço inox AISI 304 
com acabamento do tipo polido sanitário. Equipado c/ 03 pés, 
tampa removível com alça, conjunto de válvula bóia 
desmontável para limpeza, entrada do produto ao tanque, saída 
e retorno do produto ao início do circuito. 01 BOMBA 
CENTRÍFUGA SANITÁRIA, construída em aço inox 304, motor 
trifásico de 1.0 CV com saída e entrada tipo macho 1”, 01 
VÁLVULA MICROMÉTRICA, em inox 304 com diâmetro de 1” 
2NP, regulador de vazão para entrada do leite no pasteurizador, 
01 VÁLVULA DE TRÊS VIAS, em aço inox 304 com diâmetro 
de 1”, 01 VÁLVULA DE RETORNO AUTOMÁTICA 1”, 01 SKID 
EM AÇO INOX PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS e 
DIVERSOS (CONEXÕES) INTERLIGAÇÕES 

UND.  1,00    

4 1 
EQUIPAMENTO - EMBALADEIRA DE LEITE EM SACHÊ: 

Embaladeira de Leite em Sachê de 1000 ml, completa 1000 
UND.  1,00    
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litros/hora com datador, lâmpada UV, fotocélula, em aço inox. 

5 1 

EQUIPAMENTO - IOGURTEIRA: Iogurteira sistema serpentina, 

formato cilíndrico vertical construida em aço inoxidável AISI 304, 
cap. 1000 litros, Finalidade: Processo de Iogurte, Isolamento 
térmico em lã de rocha, Revestimento em aço inoxidável, 
Tampa bipartida, Poço para termômetro, Termômetro angular Ø 
4” com escala de 0 a 150º C, Saída de produto c/ válvula borb. 
e curva 90º, Estrutura superior para acionamento mecânico em 
viga "U” de aço inoxidável, Agitador vertical tipo âncora, 
acionado por moto-redutor de velocidade tipo macopema, Pés 
de apoio em perfil dobrado de aço inoxidável, Entrada / Saída 
de água, Entrada de vapor, Plaqueta de identificação, 
acabamento: polido sanitário: Externo polido sanitário. 
Acabamento: polido sanitário: Externo polido sanitário. 

UND.  1,00    

6 1 

EQUIPAMENTO - BOMBA POSITIVA: Bomba Positiva p/liquido 

pastoso em Aço AISI 304. Construída: em aço inoxidável AISI – 
304, Finalidade: Transferência de iogurte, Capacidade: 1200 
lts/h, Sucção:1 ½ M/SMS Recalque: 1 ½ M/SMS, Capa: 
Construída em aço inoxidável, Acabamento: interno polido 
sanitário 

UND.  1,00    

7 1 

EQUIPAMENTO - DOSADOR: Dosador Automático Líquidos ou 

Semi-Pastosos; dosagem mecânica, sucção/injeção tipo pistão; 
produção até 1950 embalagens por hora; capacidade de 20 a 
500ml; totalmente em aço inox AISI 304; dimensões 0,40 x 0,60 
x 1,50m 

UND.  1,00    

8 1 

EQUIPAMENTO - SELADORA PARA EMBALAGENS: 

Seladora para embalagens flexíveis tipo Chupetinha, modelo 
esteira rotativa em borracha com lonas e copinhos em alumínio. 
Produção 3000 embalagens por hora. Dimensões: 1,70 x 0,40 x 
1,50m 

UND.  1,00    

9 1 

EQUIPAMENTO - DESNATADEIRA: Desnatadeira Elétrica, De 

formato cilíndrico vertical, construída em aço inoxidável, sendo: 
Capacidade: 1000 lts/h, Carcaça da máquina: em alumínio com 
pintura branca sanitária, Bóia: para regular saída do leite em 
aço inoxidável, Câmara da bóia: em aço inoxidável, Bica do 
creme: em aço inoxidável, Bica de leite: desnatado em aço 
inoxidável, Bojo da máquina; em aço inoxidável, Pés da 
máquina; em alumínio com pintura branca sanitária, Base do 
tambor; em aço inoxidável, Capa da base; em aço inoxidável, 
Capa do creme: em aço inoxidável, Distribuidor: em bronze, 
Discos: em aço inoxidável, Porca do tambor: em bronze, Rosca: 
esquerda, Anel de vedação: de borracha, Potência, motor :1 
CV, Sistema de rolamento: importado em fibra, foi desenvolvido 
para suportar alta temperatura de 250 ºC em alto giro. 
Acabamento: Polido Interno e Externo 

UND.  1,00    

10 1 

EQUIPAMENTO - BATEDEIRA DE MANTEIGA, 1.000 litros 
hora: Batedeira de Manteiga em aço inox AISI 304, 

cilíndricohorizontal, Finalidade:Transformação de creme em 
manteiga, Capacidade: 100/50Litros 

UND.  1,00    

11 1 

EQUIPAMENTO - SELADORA PARA POTE DE MANTEIGA: 

Seladora para Pote de Manteiga com duas Matrizes 
75mm/120mm 

UND.  1,00    

12 1 

EQUIPAMENTO - TANQUE PARA FABRICAÇÃO DE 
QUEIJO: Tanque para Fabricação de Queijos, parade dupla, 

construído em Aço ASI 304,  cap. 500 litros 
UND.  1,00    

12 2 
EQUIPAMENTO - TANQUE PARA SALGA: Tanque para Salga 

2000x1000x400mm 
UND.  1,00    

12 3 
EQUIPAMENTO - TINA EM AÇO INOX: Tina em aço inox ASI 

304 com pá modelo tradicional também em aço inox 
UND.  1,00    

12 4 
EQUIPAMENTO - MACALÉ EM AÇO: Macalé em Aço Inox ASI 

304 cabo 1500 mm 
UND.  1,00    
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12 5 
EQUIPAMENTO - LIRA GRANDE: Lira Grande horizontal em 

aço inox  ASI 304 520x740 cabo 900mm 
UND.  1,00    

12 6 
EQUIPAMENTO - RODO AGITADOR: Rodo Agitador em aço 

inox  ASI 304 para Tanque de Queijo 
UND.  1,00    

13 1 

EQUIPAMENTO - PRESA PNEUMÁTICA: Prensa Pneumática, 

Formato: vertical,Construída em aço inoxidável AISI 304, 
Capacidade de Formas: 98 formas, Finalidade: Prensagem de 
queijo Coalho 6 kg, Estrutura: Articulada, fabricada em perfil “U” 
nas laterais para alinhamentos das formas, Travamento: frontal 
em perfil “U” com encaixe na base superior e inferior, Pistões: 
Acoplado nas base superior de simples ação de cada lado em 
aço inox, Plaqueta de identificação, Acabamento: Polido 
sanitário 

UND.  1,00    

14 1 

EQUIPAMENTO - MATURADOR DE MASSA: Maturador de 

Massa, De formato retangular construída em fibra de vidro. 
Capacidade: 100 Kg, Dimensões: 3000x 1000 x 350mm, 
Acabamento: Sanitário Interno e Externo 

UND.  2,00    

15 1 
EQUIPAMENTO - MESA EM AÇO INOX: Mesa em Aço Inox 

2,0x1,0x0,90 m com rodízios, bordas e dreno 
UND.  1,00    

16 1 
EQUIPAMENTO - BALANÇA ELETRÔNICA: Balança 

Eletrônica de bancada célula de carga LS 10, 11 kg 
UND.  1,00    

17 1 

EQUIPAMENTO - PRATELEIRA DE ESTOCAGEM: 

PRATELEIRAS DE ESTOCAGEM / SECAGEM DE QUEIJO - 
EM FIBRA DE VIDRO - Capacidade 60 peças para estocagem 
e 30 para secagem 

UND.  2,00    

18 1 

EQUIPAMENTO - CÂMARA PARA RESFRIAMENTO: Câmara 
para Resfriamento Nº 01: Câmara frigorífica, câmara frigorífica 

- 1. Dimensões Externas: DE ACORDO COM O PROJETO. 2. 
Dimensões Internas: 3,95 x 3,12 x 4,00 de altura. 3. Isolamento 
de paredes/teto em painéis 100 mm EPS. 4. Isolamento 
convencional do piso 50+50 mm. 5. Uma (01) Porta giratória 
800 x 2100 x 100. 6. Uma (01) Portinhola giratória 600 x 600 x 
100 7. Um (01) Equipamento DANFOSS Modelo HJZ-019 8. Um 
(01) Evaporador MIPAL Modelo MI-025 9. Um (01) Quadro de 
comando eletrônico. 10. Potência Frigorifica necessária: 683 
kcal/h. 11. Potência Frigorifica fornecida: 2160 kcal/h. 12. 
Capacidade de Estocagem: ** Kg. 13. Movimentação Diária: 20 
%. 14. Temperatura de entrada do produto: +10°C 15. 
Temperatura de saída do produto: 0°C 16. Tempo do processo: 
18 horas. 

UND.  1,00    

18 2 

EQUIPAMENTO - CÂMARA PARA RESFRIAMENTO: Câmara 
para Resfriamento Nº 02:  Câmara frigorífica, câmara frigorífica 

- 1. Dimensões Externas: DE ACORDO COM O PROJETO. 2. 
Dimensões Internas: 3,95 x 1,12 x 4,00 de altura. 3. Isolamento 
de paredes/teto em painéis 100 mm EPS. 4. Isolamento 
convencional do piso 50+50 mm. 5. Uma (01) Porta giratória 
800 x 2100 x 100. 6. Uma (01) Portinhola giratória 600 x 600 x 
100 7. Um (01) Equipamento DANFOSS Modelo HJZ-019 8. Um 
(01) Evaporador MIPAL Modelo MI-025 9. Um (01) Quadro de 
comando eletrônico. 10. Potência Frigorifica necessária: 683 
kcal/h. 11. Potência Frigorifica fornecida: 2160 kcal/h. 12. 
Capacidade de Estocagem: ** Kg. 13. Movimentação Diária: 20 
%. 14. Temperatura de entrada do produto: +10°C 15. 
Temperatura de saída do produto: 0°C 16. Tempo do processo: 
18 horas. 

UND.  1,00    

19 1 

EQUIPAMENTO - CHILLER: Chiller Unidade resfriadora de 

líquido capacidade nominal 30.000 Kcal/h capacidade efetiva 
21.500 Kcal/h 

UND.  1,00    

20 1 
EQUIPAMENTOS - GERADOR DE VAPOR: Gerador de Vapor 

216 kg vapor/hora, combustível óleo diesel 
UND.  1,00    

20 2 EQUIPAMENTOS - GERADOR DE VAPOR: Chaminé com UND.  1,00    
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Chapéu chinês para o gerador de vapor, com 04 metros lineares 

20 3 
EQUIPAMENTOS - GERADOR DE VAPOR: Tanque em aço 

inox para água do gerador de vapor 
UND.  1,00    

20 4 
EQUIPAMENTOS - GERADOR DE VAPOR: Tanque em aço 

inox para óleo diesel do gerador de vapor 
UND.  1,00    

21 1 
EQUIPAMENTO - COMPRESSOR: COMPRESSOR DE AR 50 

LITROS 
UND.  1,00    

22 1 
EQUIPAMENTO - GERADOR DE ENERGIA: Gerador de 

energia a Diesel 14 KVA dimensões 970 x 720 x 785mm 
UND.  1,00    

23 1 
EQUIPAMENTOS - GABINETE HIGIENIZAÇÃO PLASTICO: 

Papeleira Plástica, porta papel toalha 
UND. 

 1,00  
  

23 2 
EQUIPAMENTOS - GABINETE HIGIENIZAÇÃO PLASTICO: 

Saboneteira Plástica com recipiente para detergente líquido 
UND. 

 1,00  
  

24 1 

EQUIPAMENTOS - GABINETE HIGIENIZAÇÃO INOX: 

Lavatório de mãos, acionamento com o joelho ou pedal, 
construído em Aço Inox AISI 304 

UND. 
 1,00  

  

24 2 

EQUIPAMENTOS - GABINETE HIGIENIZAÇÃO INOX: 

Lavatório de Botas, acionamento com pedal, construído em Aço 
Inox AISI 304  

UND. 
 1,00  

  

25 1 
EQUIPAMENTOS - LABORATÓRIO: Pia Inox em aço 

inoxidável 
UND. 

 1,00  
  

25 2 
EQUIPAMENTOS - LABORATÓRIO: Bancada Inox - Mesa/ 

Bancada Comercial para manipulação 200x70x80 cm 
UND. 

 1,00  
  

26 1 Geladeira - Refrigerador 240 litros com 01 porta na cor branca UND.  1,00    

27 1 Acidímetro  Dornic 0-100 (completo) UND.  1,00    

27 2 Acidímetro Salut (Completa) UND.  4,00    

28 1 Detergente Alcalino embalagem 5 litros UND.  4,00    

28 1 Detergente Ácido embalagem 5 litros UND.  4,00    

29 1 Kit Escovas para Tanque UND.  1,00    

30 1 

MOTAGEM INDUSTRIAL - ISOLAMENTO TÉRMICO DA 
TUBULAÇÃO VAPOR: Confecção e Instalação de tubulação de 

vapor, montagem de isolamento térmico para tubulação de 
vapor 

M  80,00    

30 2 

MOTAGEM INDUSTRIAL - ISOLAMENTO TÉRMICO DA 
TUBULAÇÃO VAPOR: Chapa de Alumínio Corrugado 0,40 

x1000mm 
M  80,00    

30 3 
MOTAGEM INDUSTRIAL - ISOLAMENTO TÉRMICO DA 
TUBULAÇÃO VAPOR: Tubo de Lão de Rocha de 1" 

M  80,00    

30 4 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO INOX: 

TUBO DE INOX 304- 25,4X1,5mm 
M  18,00    

30 5 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO INOX: 

CURVA DE 90° DE INOX 304- 25,4X1,5mm 
UND  10,00    

30 6 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO INOX: 

TÊ RETO DE INOX 304- 25,4X1,5mm 
UND  4,00    

30 7 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO INOX: 

UNIÃO SMS DE INOX 304- 25,4X1,5mm 
UND  8,00    

30 8 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO INOX:  

LUVA ROSCADA DE INOX 304- 3/4" 
UND  6,00    

30 9 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO INOX: 

ABRAÇADEIRA ARTICULADA 1" COM LUVA DE INOX 1/2" 
UND  6,00    

30 10 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO INOX: 

VÁLVULA BORBOLETA DE INOX 304-25,4X1,5mm 
UND  5,00    

7.1. O valor estimado possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno, na forma do Art. 15 do Decreto Nº 
10.024/19, e, nos termos do §2º do referido artigo, o valor estimado ou o valor máximo 
aceitável para a contratação/aquisição será tornado público apenas e imediatamente após o 
encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 
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quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas, na forma da 
Lei. 
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ANEXO II 

PREGÃO SRP NA FORMA ELETRÔNICA Nº 30/2022 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1. O licitante deverá anexar a documentação de habilitação na plataforma do sistema, sob 

pena de inabilitação. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

1.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

1.4. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

1.5. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

1.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail (seabra.licitacao@hotmail.com), no 

prazo de 03 (três) horas sob pena de inabilitação. 

1.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

1.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 
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1.11. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

1.12. Ressalvado o disposto no item 5.3 do Edital, os licitantes deverão encaminhar a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

1.12.1.Habilitação jurídica:  

1.12.1.1.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.12.1.2.Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

1.12.1.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

1.12.1.4.inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o, participante sucursal, filial ou agência; 

1.12.1.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

1.12.1.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764, de 1971; 

1.12.1.7.No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P 

válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar 

e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 

1.12.1.8.No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 

comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

1.12.1.9.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

1.12.1.10.Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

1.12.2.Regularidade fiscal e trabalhista: 

1.12.2.1.prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 
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1.12.2.2.prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

1.12.2.3.prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

1.12.2.4.prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

1.12.2.5.prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

(facultado quando anexados certidões dos respectivos entes que comprovem a inscrição 

estadual, quando for o caso. De igual modo, facultado para os isentos ou que não são 

obrigados a possuir inscrição estadual);  

1.12.2.6.prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

1.12.2.7.caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

1.12.2.8.caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

1.12.2.9.A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

1.12.2.10. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) 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. 

1.12.2.11. 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. 

1.12.3. Qualificação Econômico-Financeira. 
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1.12.3.1.Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

1.12.3.2. Balanço Patrimonial - apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

1.12.3.2.1.no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 

de existência da sociedade; 

1.12.3.2.2.A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

1.12.3.2.3 .As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 

autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 1% (um por 

cento), do valor estimado da contratação global pertinente, em se tratando de aquisição 

de mercadorias, e mínimo de 03% (três por cento), do valor estimado da contratação 

global pertinente, em se tratando de contratação de serviços, .  

1.12.4.Qualificação Técnica   

1.12.4.1.Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades 

e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

1.12.4.2.Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 

respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 

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. 

1.12.4.3 Alvarás e Licenças e Funcionamento da sede da licitante;  
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1.12.4.5. Visita técnica (para os lotes que exigirem instalação): Visita técnica facultativa, 

devendo o licitante declarar formalmente da sua renúncia da visita, podendo utilizar o modelo 

do Anexo XIV, ou outro modelo que atenda as condições prevista no edital e na legislação 

vigente. 

1.12.4.5.1. As empresas interessadas poderão fazer uma visita técnica ao local onde serão 

executados os serviços. Esta visita deverá ser realizada até 24 horas antes da data de 

realização da licitação, durante o horário comercial de 08 às 12h. O agendamento da visita 

técnica deverá ser feito através do Setor de Compras e Licitações telefone 075 3331 1421 ou 

e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com ; 

1.12.4.5.2 A visita deverá ser feita pelo responsável técnico da Empresa ou preposto 

autorizado por escrito, devidamente acompanhado por servidor indicado pela Secretária 

Municipal de Saúde, que emitirá atestado de visita técnica, conforme modelo constante do 

ANEXO XIII; 

1.12.4.5.3. A visita técnica representará a oportunidade para as licitantes interessadas 

conhecerem as características e especificações, condições especiais ou dificuldades que 

possam interferir na execução dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e 

solicitações técnicas que acharem necessários, para elaboração de suas propostas comerciais.  

1.12.4.5.4 – A empresa interessada que, deixar de realizar a vista técnica, deverá apresentar 

declaração de desistência, conforme modelo constante do ANEXO XIV. Assim sendo, caso a 

licitante que venha a ser contratada, não tenha realizado a visita, não poderá deixar de realizar 

os serviços nos termos e condições pactuadas, sob a alegação de não ter tido ciência de tais 

condições; 

1.12.4.6.Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes 

exigências: 

1.12.4.6.1.comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, 

que deverá possuir amplos poderes para representar os consorciados no procedimento 

licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e 

judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação; 

1.12.4.6.2.apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa 

consorciada; 

1.12.4.6.3.comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos 

de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital; 

1.12.4.6.4.demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na 

proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos 

neste edital [com o acréscimo de 1,0.%], para fins de qualificação econômico-financeira, na 

proporção da respectiva participação; 

1.12.4.6.5.Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas 

empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-

financeira;  
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1.12.4.6.6.responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do 

consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

1.12.4.6.7.obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por 

empresas brasileiras e estrangeiras; 

1.12.4.6.8.constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e 

1.12.4.6.9.proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por 

intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 

1.12.7. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

1.12.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

1.12.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

1.12.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

1.12.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 

de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo, para regularização.  

1.12.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

1.12.13.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

1.12.14.Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 
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1.12.15.O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

1.12.16.Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes. 

1.12.16.Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

1.12.17. Documentos complementares: 

a) Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação 
b) Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP (opcional)  
c) Declaração de Idoneidade  
d) Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes  
e) Declaração de inexistência de parentes  
f) Declaração de não utilização de mão de obra infantil 
g) Declaração de responsabilidade  
h) Documentos Complementares (Pós disputa) 
i) Outros documentos (Opcional - Ativado na plataforma do sistema, caso o licitante opte 

por anexar catálogos, registros, dentre outros) 
j) Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ 
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ANEXO III 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 30/2022 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (Inicial e licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços e/ou fornecimento do objeto da 
presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 30/2022 acatando todas as estipulações 
consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e    CPF:  

ENDEREÇO e TELEFONE:      AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (PROPOSTA INICIAL E A FINAL READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND.  QTD  
R$ 
UNT 

R$ 
TOTAL 

1 1 

EQUIPAMENTOS - TANQUE PARA RECEPÇÃO DE 
LEITE: TANQUE PARA RECEPÇÃO DE LEITE, 
construído em ACO INOX AISI 304, capacidade p/ 100 
LITROS, COM FILTRO DE LINHA E BOMBA 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND.  QTD  
R$ 
UNT 

R$ 
TOTAL 

2 1 

EQUIPAMENTO - TANQUE DE EXPANSÃO 
RESFRIADOR DE LEITE: Tanque expansão 
resfriamento leite, tanque termico - armazenamento leite 
- Tanque de Expansão Resfriador de Leite, capacidade 
entre 1950 a 2050 Litros -Resfriador de expansão direta 
aberto, duas ordenhas, classe 2 BII, construção 
sanitária, totalmente em aço inoxidável AISI 304, 
conforme DAS 53 do MAPA; que atende todas as 
exigências do IN 51 e 62 do MAPA, formato cilíndrico 
vertical, com parede dupla e isolamento em poliuretano 
injetado, com espessura mínima de 50 mm, livre de 
CFC, fornecido com: Agitador em aço inoxidável, com 
motor-redutor acoplado de 32 rpm, monofásico Tampa 
em aço inoxidável, articulada. Régua para controle de 
nível Saída com válvula borboleta em aço inoxidável 
diâmetro 51 mm SMS Pés reguláveis Unidade 
condensadora hermética, com mais eficiência e menor 
consumo de energia, 1x4,00hp – mono/tri Painel de 
controle eletromecânico com termômetro digital 
incorporado na caixa elétrica com proteção contra 
transientes relê de mínima e máxima tensão, protetor de 

UND.  1,00    
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sobre corrente e falsa fase. 

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

3 1 

EQUIPAMENTO - CONJUNTO PASTEURIZADOR DE 
LEITE: Conjunto para pasteurização de leite em placas, 
construido em Aço AISI 304, capacidade para 
pasteurizar 1000 litros/hora, com tanque de equilibrio e 
bomba, PASTEURIZADOR à placas com capacidade 
efetiva p/ pasteurizar 1000 l/h, composto por pedestal 
maciço em aço inox 304, placas corrugadas em aço inox 
316, tirantes de aperto para fixação do feixe de placas, 
seção de regeneração, aquecimento, resfriamento e 
retardador tubular para 16 segundos. TE: 4/32ºC TP: 
75ºC TS: 4ºC , 01 TANQUE DE EQUILÍBRIO, 
capacidade 50 litros modelo cilíndrico vertical, construído 
totalmente em aço inox AISI 304 com acabamento do 
tipo polido sanitário. Equipado c/ 03 pés, tampa 
removível com alça, conjunto de válvula bóia 
desmontável para limpeza, entrada do produto ao 
tanque, saída e retorno do produto ao início do circuito. 
01 BOMBA CENTRÍFUGA SANITÁRIA, construída em 
aço inox 304, motor trifásico de 1.0 CV com saída e 
entrada tipo macho 1”, 01 VÁLVULA MICROMÉTRICA, 
em inox 304 com diâmetro de 1” 2NP, regulador de 
vazão para entrada do leite no pasteurizador, 01 
VÁLVULA DE TRÊS VIAS, em aço inox 304 com 
diâmetro de 1”, 01 VÁLVULA DE RETORNO 
AUTOMÁTICA 1”, 01 SKID EM AÇO INOX PARA 
FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS e DIVERSOS 
(CONEXÕES) INTERLIGAÇÕES 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

4 1 

EQUIPAMENTO - EMBALADEIRA DE LEITE EM 
SACHÊ: Embaladeira de Leite em Sachê de 1000 ml, 
completa 1000 litros/hora com datador, lâmpada UV, 
fotocélula, em aço inox. 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

5 1 

EQUIPAMENTO - IOGURTEIRA: Iogurteira sistema 
serpentina, formato cilíndrico vertical construida em aço 
inoxidável AISI 304, cap. 1000 litros, Finalidade: 
Processo de Iogurte, Isolamento térmico em lã de rocha, 
Revestimento em aço inoxidável, Tampa bipartida, Poço 
para termômetro, Termômetro angular Ø 4” com escala 

UND.  1,00    
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de 0 a 150º C, Saída de produto c/ válvula borb. e curva 
90º, Estrutura superior para acionamento mecânico em 
viga "U” de aço inoxidável, Agitador vertical tipo âncora, 
acionado por moto-redutor de velocidade tipo 
macopema, Pés de apoio em perfil dobrado de aço 
inoxidável, Entrada / Saída de água, Entrada de vapor, 
Plaqueta de identificação, acabamento: polido sanitário: 
Externo polido sanitário. Acabamento: polido sanitário: 
Externo polido sanitário. 

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

6 1 

EQUIPAMENTO - BOMBA POSITIVA: Bomba Positiva 
p/liquido pastoso em Aço AISI 304. Construída: em aço 
inoxidável AISI – 304, Finalidade: Transferência de 
iogurte, Capacidade: 1200 lts/h, Sucção:1 ½ M/SMS 
Recalque: 1 ½ M/SMS, Capa: Construída em aço 
inoxidável, Acabamento: interno polido sanitário 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

7 1 

EQUIPAMENTO - DOSADOR: Dosador Automático 
Líquidos ou Semi-Pastosos; dosagem mecânica, 
sucção/injeção tipo pistão; produção até 1950 
embalagens por hora; capacidade de 20 a 500ml; 
totalmente em aço inox AISI 304; dimensões 0,40 x 0,60 
x 1,50m 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

8 1 

EQUIPAMENTO - SELADORA PARA EMBALAGENS: 
Seladora para embalagens flexíveis tipo Chupetinha, 
modelo esteira rotativa em borracha com lonas e 
copinhos em alumínio. Produção 3000 embalagens por 
hora. Dimensões: 1,70 x 0,40 x 1,50m 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

9 1 

EQUIPAMENTO - DESNATADEIRA: Desnatadeira 
Elétrica, De formato cilíndrico vertical, construída em aço 
inoxidável, sendo: Capacidade: 1000 lts/h, Carcaça da 
máquina: em alumínio com pintura branca sanitária, 
Bóia: para regular saída do leite em aço inoxidável, 
Câmara da bóia: em aço inoxidável, Bica do creme: em 
aço inoxidável, Bica de leite: desnatado em aço 

UND.  1,00    
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inoxidável, Bojo da máquina; em aço inoxidável, Pés da 
máquina; em alumínio com pintura branca sanitária, 
Base do tambor; em aço inoxidável, Capa da base; em 
aço inoxidável, Capa do creme: em aço inoxidável, 
Distribuidor: em bronze, Discos: em aço inoxidável, 
Porca do tambor: em bronze, Rosca: esquerda, Anel de 
vedação: de borracha, Potência, motor :1 CV, Sistema 
de rolamento: importado em fibra, foi desenvolvido para 
suportar alta temperatura de 250 ºC em alto giro. 
Acabamento: Polido Interno e Externo 

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

10 1 

EQUIPAMENTO - BATEDEIRA DE MANTEIGA, 1.000 
litros hora: Batedeira de Manteiga em aço inox AISI 
304, cilíndricohorizontal, Finalidade:Transformação de 
creme em manteiga, Capacidade: 100/50Litros 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

11 1 
EQUIPAMENTO - SELADORA PARA POTE DE 
MANTEIGA: Seladora para Pote de Manteiga com duas 
Matrizes 75mm/120mm 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

12 1 
EQUIPAMENTO - TANQUE PARA FABRICAÇÃO DE 
QUEIJO: Tanque para Fabricação de Queijos, parade 
dupla, construído em Aço ASI 304,  cap. 500 litros 

UND.  1,00    

12 2 
EQUIPAMENTO - TANQUE PARA SALGA: Tanque para 
Salga 2000x1000x400mm 

UND.  1,00    

12 3 
EQUIPAMENTO - TINA EM AÇO INOX: Tina em aço 
inox ASI 304 com pá modelo tradicional também em aço 
inox 

UND.  1,00    

12 4 
EQUIPAMENTO - MACALÉ EM AÇO: Macalé em Aço 
Inox ASI 304 cabo 1500 mm 

UND.  1,00    

12 5 
EQUIPAMENTO - LIRA GRANDE: Lira Grande horizontal 
em aço inox  ASI 304 520x740 cabo 900mm 

UND.  1,00    

12 6 
EQUIPAMENTO - RODO AGITADOR: Rodo Agitador em 
aço inox  ASI 304 para Tanque de Queijo 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

13 1 
EQUIPAMENTO - PRESA PNEUMÁTICA: Prensa 
Pneumática, Formato: vertical,Construída em aço 
inoxidável AISI 304, Capacidade de Formas: 98 formas, 

UND.  1,00    
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Finalidade: Prensagem de queijo Coalho 6 kg, Estrutura: 
Articulada, fabricada em perfil “U” nas laterais para 
alinhamentos das formas, Travamento: frontal em perfil 
“U” com encaixe na base superior e inferior, Pistões: 
Acoplado nas base superior de simples ação de cada 
lado em aço inox, Plaqueta de identificação, 
Acabamento: Polido sanitário 

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

14 1 

EQUIPAMENTO - MATURADOR DE MASSA: 
Maturador de Massa, De formato retangular construída 
em fibra de vidro. Capacidade: 100 Kg, Dimensões: 
3000x 1000 x 350mm, Acabamento: Sanitário Interno e 
Externo 

UND.  2,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

15 1 
EQUIPAMENTO - MESA EM AÇO INOX: Mesa em Aço 
Inox 2,0x1,0x0,90 m com rodízios, bordas e dreno 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

16 1 
EQUIPAMENTO - BALANÇA ELETRÔNICA: Balança 
Eletrônica de bancada célula de carga LS 10, 11 kg 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

17 1 

EQUIPAMENTO - PRATELEIRA DE ESTOCAGEM: 
PRATELEIRAS DE ESTOCAGEM / SECAGEM DE 
QUEIJO - EM FIBRA DE VIDRO - Capacidade 60 peças 
para estocagem e 30 para secagem 

UND.  2,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

18 1 

EQUIPAMENTO - CÂMARA PARA RESFRIAMENTO: 
Câmara para Resfriamento Nº 01: Câmara frigorífica, 
câmara frigorífica - 1. Dimensões Externas: DE 
ACORDO COM O PROJETO. 2. Dimensões Internas: 
3,95 x 3,12 x 4,00 de altura. 3. Isolamento de 
paredes/teto em painéis 100 mm EPS. 4. Isolamento 
convencional do piso 50+50 mm. 5. Uma (01) Porta 
giratória 800 x 2100 x 100. 6. Uma (01) Portinhola 
giratória 600 x 600 x 100 7. Um (01) Equipamento 

UND.  1,00    
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DANFOSS Modelo HJZ-019 8. Um (01) Evaporador 
MIPAL Modelo MI-025 9. Um (01) Quadro de comando 
eletrônico. 10. Potência Frigorifica necessária: 683 
kcal/h. 11. Potência Frigorifica fornecida: 2160 kcal/h. 
12. Capacidade de Estocagem: ** Kg. 13. Movimentação 
Diária: 20 %. 14. Temperatura de entrada do produto: 
+10°C 15. Temperatura de saída do produto: 0°C 16. 
Tempo do processo: 18 horas. 

18 2 

EQUIPAMENTO - CÂMARA PARA RESFRIAMENTO: 
Câmara para Resfriamento Nº 02:  Câmara frigorífica, 
câmara frigorífica - 1. Dimensões Externas: DE 
ACORDO COM O PROJETO. 2. Dimensões Internas: 
3,95 x 1,12 x 4,00 de altura. 3. Isolamento de 
paredes/teto em painéis 100 mm EPS. 4. Isolamento 
convencional do piso 50+50 mm. 5. Uma (01) Porta 
giratória 800 x 2100 x 100. 6. Uma (01) Portinhola 
giratória 600 x 600 x 100 7. Um (01) Equipamento 
DANFOSS Modelo HJZ-019 8. Um (01) Evaporador 
MIPAL Modelo MI-025 9. Um (01) Quadro de comando 
eletrônico. 10. Potência Frigorifica necessária: 683 
kcal/h. 11. Potência Frigorifica fornecida: 2160 kcal/h. 
12. Capacidade de Estocagem: ** Kg. 13. Movimentação 
Diária: 20 %. 14. Temperatura de entrada do produto: 
+10°C 15. Temperatura de saída do produto: 0°C 16. 
Tempo do processo: 18 horas. 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

19 1 
EQUIPAMENTO - CHILLER: Chiller Unidade resfriadora 
de líquido capacidade nominal 30.000 Kcal/h capacidade 
efetiva 21.500 Kcal/h 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

20 1 
EQUIPAMENTOS - GERADOR DE VAPOR: Gerador de 
Vapor 216 kg vapor/hora, combustível óleo diesel 

UND.  1,00    

20 2 
EQUIPAMENTOS - GERADOR DE VAPOR: Chaminé 
com Chapéu chinês para o gerador de vapor, com 04 
metros lineares 

UND.  1,00    

20 3 
EQUIPAMENTOS - GERADOR DE VAPOR: Tanque em 
aço inox para água do gerador de vapor 

UND.  1,00    

20 4 
EQUIPAMENTOS - GERADOR DE VAPOR: Tanque em 
aço inox para óleo diesel do gerador de vapor 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

21 1 
EQUIPAMENTO - COMPRESSOR: COMPRESSOR DE 
AR 50 LITROS 

UND.  1,00    
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TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

22 1 
EQUIPAMENTO - GERADOR DE ENERGIA: Gerador 
de energia a Diesel 14 KVA dimensões 970 x 720 x 
785mm 

UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND. 
 QTD  

R$ 
UNT 

R$ TOTAL 

23 1 
EQUIPAMENTOS - GABINETE HIGIENIZAÇÃO 
PLASTICO: Papeleira Plástica, porta papel toalha 

UND. 
 1,00  

  

23 2 
EQUIPAMENTOS - GABINETE HIGIENIZAÇÃO 
PLASTICO: Saboneteira Plástica com recipiente para 
detergente líquido 

UND. 
 1,00  

  

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND. 
 QTD  

R$ 
UNT 

R$ TOTAL 

24 1 
EQUIPAMENTOS - GABINETE HIGIENIZAÇÃO INOX: 
Lavatório de mãos, acionamento com o joelho ou pedal, 
construído em Aço Inox AISI 304 

UND. 
 1,00  

  

24 2 
EQUIPAMENTOS - GABINETE HIGIENIZAÇÃO INOX: 
Lavatório de Botas, acionamento com pedal, construído 
em Aço Inox AISI 304  

UND. 
 1,00  

  

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO 

UND. 
 QTD  

R$ 
UNT 

R$ TOTAL 

25 1 
EQUIPAMENTOS - LABORATÓRIO: Pia Inox em aço 
inoxidável 

UND. 
 1,00  

  

25 2 
EQUIPAMENTOS - LABORATÓRIO: Bancada Inox - 
Mesa/ Bancada Comercial para manipulação 200x70x80 
cm 

UND. 
 1,00  

  

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND. 
 QTD  

R$ 
UNT 

R$ TOTAL 

26 1 
Geladeira - Refrigerador 240 litros com 01 porta na cor 
branca 

UND. 
 1,00  

  

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND. 
 QTD  

R$ 
UNT 

R$ TOTAL 

27 1 Acidímetro  Dornic 0-100 (completo) UND.  1,00    

27 2 Acidímetro Salut (Completa) UND.  4,00    

TOTAL DO LOTE  
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TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND. 
 QTD  

R$ 
UNT 

R$ TOTAL 

28 1 Detergente Alcalino embalagem 5 litros UND.  4,00    

28 1 Detergente Ácido embalagem 5 litros UND.  4,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND. 
 QTD  

R$ 
UNT 

R$ TOTAL 

29 1 Kit Escovas para Tanque UND.  1,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 
 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND.  QTD  
R$ 

UNT 
R$ TOTAL 

30 1 

MOTAGEM INDUSTRIAL - ISOLAMENTO TÉRMICO DA 
TUBULAÇÃO VAPOR: Confecção e Instalação de 
tubulação de vapor, montagem de isolamento térmico 
para tubulação de vapor 

M 
 

80,00  
  

30 2 
MOTAGEM INDUSTRIAL - ISOLAMENTO TÉRMICO DA 
TUBULAÇÃO VAPOR: Chapa de Alumínio Corrugado 
0,40 x1000mm 

M 
 

80,00  
  

30 3 
MOTAGEM INDUSTRIAL - ISOLAMENTO TÉRMICO DA 
TUBULAÇÃO VAPOR: Tubo de Lão de Rocha de 1" 

M 
 

80,00  
  

30 4 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
INOX: TUBO DE INOX 304- 25,4X1,5mm 

M 
 

18,00  
  

30 5 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
INOX: CURVA DE 90° DE INOX 304- 25,4X1,5mm 

UND 
 

10,00  
  

30 6 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
INOX: TÊ RETO DE INOX 304- 25,4X1,5mm 

UND  4,00    

30 7 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
INOX: UNIÃO SMS DE INOX 304- 25,4X1,5mm 

UND  8,00    

30 8 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
INOX:  LUVA ROSCADA DE INOX 304- 3/4" 

UND  6,00    

30 9 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
INOX: ABRAÇADEIRA ARTICULADA 1" COM LUVA DE 
INOX 1/2" 

UND  6,00    

30 10 
MONTAGEM INDUSTRIAL - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
INOX: VÁLVULA BORBOLETA DE INOX 304-
25,4X1,5mm 

UND  5,00    

TOTAL DO LOTE  

TOTAL DO LOTE: R$ .... ( ....) 

TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ..... (......) 

Validade da Proposta: ___ ( ____) 

 

CONDIÇÕES GERAIS 



Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
52 - Ano XIV - Nº 4174 Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTA2NDUXMDBGMTQ2ODMZN0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant nº 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-421/1422 

C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

50 
 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes/itens de no mínimo, a contar do 
recebimento definitivo do objeto pela Contratante.  

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 

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 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA 
PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO IV 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 
 BLL -  BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social:  

Ramo de Atividade:  

Endereço:  

Complemento:   Bairro:   

Cidade:   UF:   

CEP:   CNPJ:  

Telefone Comercial:  Inscrição Estadual:  

Representante 
Legal: 

 RG:   

E-mail:   CPF:  

Telefone Celular:  

Whatsapp:  

Resp. 
Financeiro: 

 

E-mail 
Financeiro: 

 Telefone:  

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP:    (   )  SIM     (   ) Não 

 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual 
declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios 
dos quais venha a participar; 
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais 
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais 

normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos 
quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme 
exigências e modelo de Anexo do Edital 

v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do 
Sistema Eletrônico de Licitações da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de 
cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições 
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definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL -  Bolsa 
de Licitações do Brasil. 
 
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, 
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades 
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em 
andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última 
utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-
se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, 
alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 
 
 
Local e data:  _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES 
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO IV.1 
 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA  
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL  

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA  

Razão Social do Licitante:  

CNPJ/CPF:  

Operadores 

1 Nome:  

 CPF:   Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp    

2 Nome:  

 CPF:  Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp  

3 Nome:  

 CPF:  Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp    

 
O Licitante reconhece que: 
 
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de 

uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário 
bloqueio de acesso;  

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes 
e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de 
inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito 
e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.   
 

Local e data:  
__________________________________________________________________ 
 
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO V 

 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA  

– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 
 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote/item adjudicado, com vencimento em 
45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) 
por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de 
Licitações do Brasil. 

 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 
 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento 
parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e 
sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com 
limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 
mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa 
de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao 
crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações 
do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na 
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com 
o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.  

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 
 
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação 
junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do 
sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante 
e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 
 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  
 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste 
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
 
Local e data: ________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES 
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 

 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada. 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 
a modalidade Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de 
________, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 
em qualquer de suas esferas.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 

 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VIII 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 

 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

Declaro que não possuímos, 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. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 
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ANEXO IX 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 

 

DECLARAÇÃO 

 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou 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 
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ANEXO X 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da 
Prefeitura Municipal de _______, que a empresa............................................................tomou 
conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se 
compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as 
penas da Lei.  

 

Local e data: 

 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO XI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 

 

DECLARAÇÃO 

(Razão Social)  _______________________________________________ 

CNPJ/MF Nº ______________________________________________________________ 

Sediada___________________________________________________________________(En

dereço Completo) Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de 

procedimento licitatório sob a modalidade_______________nº_______, instaurada pelo 

Município de _________, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional 

empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 

Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data _______ 

Local________________ 

Nome do declarante _________________ 

RG____________________ 

CPF___________________ 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO XII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328/2022 
PROCESSO ANUAL Nº 64/2022 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º _____/2022 

 
Pelo presente instrumento, o órgão contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA – 
BA., inscrito no CNPJ nº 13.922.604/0001-37, com endereço Praça Benjamin Constant nº 18, 
centro, na cidade de Seabra, neste ato representado pelo ordenador, (NomeAutoridade] 
portador da Cédula de Identidade nº [DocumentoAutoridade], e inscrito no CPF/MF sob o nº 
[DocumentoAutoridade], nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, 
dos Decretos Municipais nºs [Regulamento], e considerando o resultado do Pregão Eletrônico 
nº  00/2022, homologado em  [DataHomologacao], integrante do Processo Administrativo nº 
[NumAdmProcesso],   por   deliberação do   Pregoeiro designado   por   esta Municipalidade,          
resolve REGISTRAR           OS PREÇOS da empresa [RazaoSocialParticipante], CNPJ nº 
[DocumentoParticipante], com endereço [EnderecoParticipante], CEP [CepParticipante] - 
[CidadeParticipante], representada por [NomeRepresentante], Carteira de identidade nº 
[Documento2Representante], inscrito no CPF nº [DocumentoRepresentante], observadas as 
condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem: 
 

 

1- DO OBJETO: 

 

1- A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de Equipamentos, Materiais e Utensílios para a 
unidade de beneficiamento de leite, manteiga, iogurte e bebida láctea, com capacidade de 
1.500 (mil e quinhentos) litros/dia (Tanque para recepção de leite 1500L, Conjunto para 
pasteurização de leite, Mesa em aço inox, Batedeira de manteiga em aço inox, Balança 
eletrônica de bancada, Papeleira, Saboneteira, Lavatório de mãos, Lavatório de botas, Pia inox 
– em aço inoxidável, Refrigerador, Acidímetro dornic 0-100, Acidímetro salut (completo), Kit 
escovas para tanque, Embaladeira de leite, Chiller unidade resfriadora de líquido, Desnatadeira 
elétrica, Seladora p/pote de manteiga com duas matrizes, Tanque de expansão resfriador de 
leite, capacidade entre 1950 a 2050 litros, Tanque para desnate com tampa e válvula, Câmara 
para resfriamento em isopainel, Gerador de vapor, Chaminé com chapéu chinês para o gerador 
de vapor, Tanque de água para o gerador de vapor, Tanque de óleo para o gerador de vapor, 
Compressor de ar 50 litros), nas especificações técnicas, quantidades e demais exigências 
consoantes do Termo de Referência, nos termos do convênio Nº CAR/AU Convênio Nº 
0001/2019, publicado no D.O.E de 12/01/19, firmado o ente o Município de Seabra- BA., e a 
CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional), incluindo o fornecimento e 
instalações dos equipamentos, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de 
Referência e demais anexos do Edital e Proposta da Contratada. 
 
 
1.1- Do órgão contratante o Fundo Municipal de Saúde, descritos no “DEMONSTRATIVO DE 
ITENS REGISTRADOS”, anexo a esta ATA; 

 
1.2- As 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 
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instrumento, independentemente de transcrições. 
 

2- DA VIGÊNCIA: 

 

2.1- A presente ATA terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade; 
 
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: 

 

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: 
 

4.1-  As 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: 

 

5.1- Os 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 EXECUÇÃO 

 
6.1. Executar os serviços objetos desta licitação de acordo com os prazos e especificações 
constantes no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital. 
  
6.2. Reexecutar os serviços, no total ou em parte, o objeto do presente pregão em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de materiais ou técnicas empregadas. 
 
6.3. Reconhecer todos os direitos do Fundo Municipal de Saúde, em caso de rescisão 
administrativa do compromisso assumido, com a finalidade de que a Administração não sofra 
solução de continuidade nas suas atividades. 
 
6.4. Manter, durante o período de execução até o pagamento dos serviços, todas as condições 
de habilitação e qualificação previamente exigidas, quando da fase de habilitação da licitação 
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que lhe deu origem, sujeitando-se às penalidades decorrentes do desatendimento a tal 
obrigação.  
 
6.5 Aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das 
quantidades registradas, na forma prevista no art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/1993.  
 
6.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em 
decorrência de sua culpa ou dolo, na execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei 
nº. 8.666/1993. 
 
6.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº. 8.666/1993. 
 
6.8-    A contratada deverá observar, na execução da presente ATA o disposto na legislação 

federal, estadual e municipal, em tudo aquilo que for aplicável; 

 
6.9. E outras obrigações constantes no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital. 
 

7- DO PAGAMENTO: 

 

7.1-    O pagamento será efetuado mediante o processamento dos documentos de cobrança 
apresentados pela contatada, num prazo máximo de [PrazoPagamento], 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; 

 
7.2-    Na 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; 

 
7.3-    Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e  
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente; 

 
7.4-    Os 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; 

 
7.6-    O 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; 
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7.7-    Caso 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: 

 

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; 
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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 6.2 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) 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. 

 
9.3-    No 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 pelo órgão contratante, para tal, investido de 
plenos poderes para: 
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10.2.1-  Recusar o serviço se 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. 

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/contrato de prestação de serviço; 
 
 
_________________________________________________________ 
[NomeAutoridade] 
 
 
_________________________________________________________ 
[RazaoSocialParticipante] 
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[CidadePromotorSemUF], [DiaAtual] de [MesAtualNome] de [AnoAtual] 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DOS ITENS REGISTRADOS 
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ANEXO XIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA. 

 

A EMPRESA................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins de participação no 
processo licitatório Pregão Presencial N° __/2022, do Município de Seabra-Bahia, que a 
licitante___________________, representada tecnicamente e legalmente pelo (nome 
completo) ___________________________________________________ com Registro no 
_______________nº ________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________________, instalada no endereço _________________________ 
_________________________ na cidade de___________________ - _____, compareceu 
nesta data ao local(is) do(s) serviços................., tomou conhecimento, em visita técnica, das 
condições ambientais e técnicas que condicionam para contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de Equipamentos, Materiais e Utensílios  para a unidade de 
beneficiamento de leite, manteiga, iogurte e bebida láctea, com capacidade de 1.500 (mil e 
quinhentos) litros/dia (Tanque para recepção de leite 1500L, Conjunto para pasteurização de 
leite, Mesa em aço inox, Batedeira de manteiga em aço inox, Balança eletrônica de bancada, 
Papeleira, Saboneteira, Lavatório de mãos, Lavatório de botas, Pia inox – em aço inoxidável, 
Refrigerador, Acidímetro dornic 0-100, Acidímetro salut (completo), Kit escovas para tanque, 
Embaladeira de leite, Chiller unidade resfriadora de líquido, Desnatadeira elétrica, Seladora 
p/pote de manteiga com duas matrizes, Tanque de expansão resfriador de leite, capacidade 
entre 1950 a 2050 litros, Tanque para desnate com tampa e válvula, Câmara para resfriamento 
em isopainel, Gerador de vapor, Chaminé com chapéu chinês para o gerador de vapor, Tanque 
de água para o gerador de vapor, Tanque de óleo para o gerador de vapor, Compressor de ar 
50 litros), nas especificações técnicas, quantidades e demais exigências consoantes do Termo 
de Referência, nos termos do convênio Nº CAR/AU Convênio Nº 0001/2019, publicado no 
D.O.E de 12/01/19, firmado o ente o Município de Seabra- BA., e a CAR (Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional), incluindo o fornecimento e instalações dos equipamentos, 
conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos do 
Edital. Durante a vistoria supracitada, a empresa inspecionou o local a ser contemplados, 
esclarecendo todas as demais dúvidas pertinentes ao objeto desta licitação. 
Seabra-Bahia, ___ de ________________ de ______. 
 
___________________________________________________ 
(assinatura e carimbo servidor/preposto do Município) 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

Concordamos com os termos da declaração acima, dando-nos por satisfeitos com as 
informações obtidas e plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para a licitação. 

Seabra-Bahia, ___ de _____________ de ______. 
 
__________________________________________________ 
(carimbo e assinatura do representante técnico e legal da declarante) 
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ANEXO XIV 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA 
 
 
A empresa ..............................................................................., inscrita 
no CNPJ nº. .........................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 
.........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
................................ e do CPF nº...................................... DECLARA, que renuncia a VISITA 
TÉCNICA ao local dos serviços, conforme dispõe o edital da licitação PE SRP __/2022.  
 
 
Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos, para qualquer 
questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando ao Município 
de Seabra, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.  
 

 
_____________________, ____ de ___________________ de 2022 
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ANEXO XV 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
CONTRATO Nº ___/2022 

 
Termo de Contrato de prestação de serviços 
que entre si celebram o ................ e a 
Empresa _______________________ 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA – BA., inscrita no CNPJ nº 13.922.604/0001-37, 
com endereço Praça Benjamin Constant nº 18, centro, na cidade de Seabra, neste ato 
representado pelo ordenador, (NomeAutoridade] portador da Cédula de Identidade nº 
[DocumentoAutoridade], e inscrito no CPF/MF sob o nº [DocumentoAutoridade], nos termos da 
Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs 
[Regulamento], e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº  00/2022, homologado em  
[DataHomologacao], integrante do Processo Administrativo nº [NumAdmProcesso],   por   
deliberação do   Pregoeiro designado   por   esta Municipalidade, e de outro lado a empresa 
________________________ inscrita no CNPJ sob  o nº ______________,  c o m  s e d e   
à________________,   neste ato representado  por (nome), (qualificação),   a seguir 
denominado(a) de CONTRATADA,  têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato 
de prestação de serviço, devidamente autorizado mediante Pregão Eletrônico - Edital nº 
30/2022 e Processo Administrativo Nº 043/2022, que se regerá pelas suas normas, pela Lei 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
O presente contrato termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de Equipamentos, Materiais e Utensílios  para a unidade de beneficiamento de 
leite, manteiga, iogurte e bebida láctea, com capacidade de 1.500 (mil e quinhentos) litros/dia 
(Tanque para recepção de leite 1500L, Conjunto para pasteurização de leite, Mesa em aço 
inox, Batedeira de manteiga em aço inox, Balança eletrônica de bancada, Papeleira, 
Saboneteira, Lavatório de mãos, Lavatório de botas, Pia inox – em aço inoxidável, 
Refrigerador, Acidímetro dornic 0-100, Acidímetro salut (completo), Kit escovas para tanque, 
Embaladeira de leite, Chiller unidade resfriadora de líquido, Desnatadeira elétrica, Seladora 
p/pote de manteiga com duas matrizes, Tanque de expansão resfriador de leite, capacidade 
entre 1950 a 2050 litros, Tanque para desnate com tampa e válvula, Câmara para resfriamento 
em isopainel, Gerador de vapor, Chaminé com chapéu chinês para o gerador de vapor, Tanque 
de água para o gerador de vapor, Tanque de óleo para o gerador de vapor, Compressor de ar 
50 litros), nas especificações técnicas, quantidades e demais exigências consoantes do Termo 
de Referência, nos termos do convênio Nº CAR/AU Convênio Nº 0001/2019, publicado no 
D.O.E de 12/01/19, firmado o ente o Município de Seabra- BA., e a CAR (Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional), incluindo o fornecimento e instalações dos equipamentos, 
conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos do 
Edital, proposta da contratante e Registros da Ata de Registro de Preços Nº ___/2022, 
originária do Pregão Eletrônico 30/2022, conforme itens, Lote(s) e objetos registrados no termo 
em anexo abaixo: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL  
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2.1 – O presente ajuste – na forma da Lei n°. 8.666/93– decorre do Pregão Presencial n°. 
_______, devidamente homologado em __/__/_____ tudo constante do Processo 
Administrativo nº........  que, ficará fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no 
que for omisso.  
 
2.2 – A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos 
artigos 54 e 55 da Lei Federal 8.666/93.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO, E ALTERAÇÕES DOS 
SERVIÇOS  
 
3.1 - Por motivo técnico devidamente justificado, poderão ser acrescidos ou suprimidos 
(itens/serviços) do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1º e 2º da 
Lei Federal nº 8.666/93.  
3.2 – Se necessário à melhoria técnica do serviço, para melhor adequação aos objetivos da 
Administração e desde que mantido intangível o objeto, em natureza e em dimensão, poderá 
ocorrer a execução de serviços imprevistos no orçamento, com variações para mais ou para 
menos, observados os limites do art. 65, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93.  
03.3 – A execução de serviços imprevistos, ou seja, a alteração qualitativa, que respeitará o 
limite previsto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, será medida e paga da seguinte 
maneira:  
3.3.1 - Serviços constantes do orçamento estimativo: pelo preço unitário da proposta da 
CONTRATADA;  
3.3.2.- Serviços não constantes na Proposta: mediante a apresentação da composição de 
preços unitários, em nível de mercado, que deverá ser elaborada pelo Gestor de 
Contrato/comissão de fiscalização do CONTRATANTE;  
3.4- O(s) valor(es) do(s)s termo(s) aditivo(s) de acréscimo de serviço deverá(ão) manter, no 
mínimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da licitação.  
3.5- Para as supressões de serviços, o valor do contrato com as deduções realizadas deverá 
manter, no mínimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da 
licitação.  
3.6. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  
3.6.1 – unilateralmente pela Administração:  
3.6.1.1 – quando houver modificação do Termo de Referência ou das especificações, para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos;  
3.6.1.2 – quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites legalmente permitidos;  
3.6.2 – por acordo das partes:  
3.6.2.1 – quando conveniente a substituição da garantia de execução;  
3.6.2.2 – quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  
3.6.2.3 – quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente execução de 
serviço;  
3.6.2.4 – para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
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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.  
3.8- Para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei 
nº 8.666/93, as reduções ou supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto 
de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do 
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de 
compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.  
 
CLÁUSULA QUARTA - VALOR, DOTAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS.  
 
4.1 – O valor da execução dos serviços, objeto deste contrato, é de R$ X.XXX.XXX,XX (xxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), conforme proposta da 
CONTRATADA datada de __/__/___.  
4.1.1 – Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os custos de execução, mão de 
obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam sobre os serviços.  
4.2 – A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 
 
Órgão:  
Unidade:  
Atividade:  
Elemento:  
 
4.3 -  As dotações acima especificadas são meramente expectativa, podendo ser apostiladas, 
suprimidas ou modificadas, conforme orçamento do exercício vigente na época do contrato, 
nos termos da Lei 4.320/64 e Lei 8.666/93. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO  
 
5.1 – PAGAMENTO 
 
5.1.1. 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; 
5.1.2.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; 
5.1.3.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; 
5.1.4.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; 
5.1.5.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de 
R$ 17.600.000,00 (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; 
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a) Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável; 

b) As despesas referentes ao objeto deste Termo correrão à conta dos recursos 
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal, existentes nas dotações, na data dos 
respectivos empenhos. 

 
5.1.6 – A CONTRATADA assume a obrigação de: manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas quando da contratação conforme disposto no inciso XIII do art. 55 da 
Lei nº 8.666/93.  
 
5.2 – REAJUSTAMENTO:  
 
5.2.1. Do Reajuste contratual: Os valores contratados serão reajustados anualmente utilizando-

se índice oficial (IGP-M), índices equivalente ou que venha a substituí-lo. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 
6.1. São obrigações do CONTRATANTE:  
 
I. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Termo de Referência, fornecendo-lhe as 
informações disponíveis, importantes ou necessária à realização dos trabalhos;  
II. Articular-se com a CONTRATADA quanto às especificidades e a melhor maneira de 
execução das atividades desenvolvidas;  
III. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
IV. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por meio de Comissão 
Técnica/servidor designado, na forma prevista no caput do art. 67, da Lei nº 8.666/93; 
elaborando relatório circunstanciado em relação aos serviços executados pela CONTRATADA;  
V. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;  
VI. Atestar e aprovar, para fins de pagamento, os serviços realizados pela CONTRATADA; e;  
VII. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas.  
 
6.2 São obrigações da CONTRATADA:  
 
I. Prestar os serviços em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência e de 

acordo com os prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE;  

II. Dispor dos meios e informações necessários à adequada execução dos serviços;  
III. Observar padrões adequados de eficiência e qualidade nos serviços prestados;  
IV. Prestar informações e esclarecimentos, verbais ou por escrito, sempre que solicitado, sobre 
os trabalhos executados ou em andamento;  
V. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Administração;  
VI. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços;  
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VII. 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;  
VIII. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;  
IX. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem autorização 
da CONTRATANTE;  
X.  Responder por quaisquer prejuízos que seus técnicos venham a causar ao patrimônio do 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente;  
XI. Manter as informações e dados do CONTRATANTE em caráter de absoluta 
confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua difusão para terceiros, através 
de qualquer meio;  
XII. Aceitar, conforme o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;  
XVIII. Comprovar, mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso público, 
a regularidade no atendimento às obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária 
relativas a seus empregados, nos termos da Legislação vigente.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL  
 
7.1 – Não há prestação de garantia 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS E PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  
 
8.1 – PRAZO DE EXECUÇÃO:  
 
08.1.1 – O serviço de locação de horas/máquinas, objeto do presente contrato, deverá ser 
executado conforme cronograma e ordem de serviços, contados da data de emissão da Ordem 
de Serviço pelo CONTRATANTE.  
8.1.2– O prazo de início de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
mantidas as demais cláusulas deste contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 
econômico financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1º, do art. 57 da Lei 
8.666/93, devendo a solicitação se dar previamente ao término do prazo previsto no item 
anterior, com justificativa por escrito e prévia autorização do Contratante.  
 
8.2 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
8.2.1 - O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por 
iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei 
nº 8.666/93, desde que sejam observadas a obtenção de preços e condições vantajosas para a 
CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO  
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9.1- Caberá ao CONTRATANTE, através de comissão técnica/servidor designado, a 
coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos e, ainda, fornecer, à CONTRATADA, os 
dados e elementos técnicos necessários à realização dos serviços.  
9.2. - A fiscalização de todas as fases da execução dos serviços será feita de acordo com o 
que prescreve o art. 51 e 54 da Lei n° 17.928/2012, por comissão técnica/servidor do 
CONTRATANTE designado por Portaria específica.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO DO CONTRATO  
 
10.1 – A Gestão de todo o procedimento de contratação, inclusive o acompanhamento ou 
execução administrativa do contrato, será feita por comissão técnica/servidor, especialmente 
designado, pela Secretaria Municipal de saúde de Seabra, competente, para tal finalidade.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
 
11.1 – O recebimento dos serviços será feito, após verificação da sua perfeita execução, da 
seguinte forma:  
11.1.1 - Provisoriamente, pela comissão técnica/servidor responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 
até 03 (três) dias da comunicação escrita da contratada;  
11.1.2- Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 
e § 3º do art. 73 da Lei n.º 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO  
 
12.1 – Não será admitida a sub-rogação do contrato, em hipótese alguma.  

12.2 – Será admitida a subcontratação parcial do objeto licitado, desde que comunicado ao 
CONTRATANTE;  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - MULTAS E SANÇÕES  
 
13.1 – Constituem ilícitos administrativos, além da prática dos atos previstos nos arts. 81, 86, 
87 e 88 da Lei federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a prática dos atos previstos no art. 7º 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em dispositivos de normas que vierem a 
substituí-los.  
13.2 – Serão aplicadas a CONTRATADA, caso incorra nas faltas referidas no Item anterior, 
segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as 
sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei federal nº 8.666/93.  
13.3 – Nas hipóteses previstas no Item 13.1, a CONTRATADA poderá apresentar sua defesa 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de 
todas as provas admitidas em direito, por iniciativa própria e às suas expensas.  
13.4 – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará a CONTRATADA, além das sanções referidas no Item 13.2, à multa de mora, 
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos aos seguintes limites máximos:  
13.4.1 – 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o 
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contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) 
dias contados da data de sua convocação;  
13.4.2 – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma não 
cumprido;  
13.4.3 – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma não cumprida, por dia subsequente ao 
trigésimo.  
13.5 – A multa aplicada será descontada da garantia da CONTRATADA.  
13.5.1 – Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a 
CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.  
13.6 – A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a 
Administração serão graduados pelos seguintes prazos:  
13.6.1 – 6 (seis) meses, nos casos de:  
13.6.1.1 – aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que a 
CONTRATADA tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela 
Administração;  
13.6.1.2 – alteração da quantidade ou qualidade do serviço contratado;  
13.6.2 – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do serviço, de 
serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;  
13.6.3 – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de;  
13.6.3.1 – entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou 
danificada;  
13.6.3.2 – paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa 
fundamentação e prévia comunicação à Administração;  
13.6.3.3 – praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da 
administração estadual;  
13.6.3.4 – sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de qualquer tributo.  
13.7 – A prática de qualquer das infrações previstas no item 13.6.3 sujeita a CONTRATADA à 
declaração de inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar com a administração 
municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da respectiva sanção.  
13.8 – A aplicação das sanções a que se sujeita o CONTRATADO, inclusive a de multa, 
aplicada nos termos do item 13.4, não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na legislação de regência.  
13.9 – Todas as penalidades previstas serão aplicadas por meio de processo administrativo, 
sem prejuízo das demais sanções civis ou penais estabelecidas em lei.  
13.10 - Constituem ilícitos administrativos, além da prática dos atos previstos nos arts. 81, 86, 
87 e 88 da Lei federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, ou em dispositivos de normas que 
vierem a substituí-los;  
13.11 - Nas hipóteses previstas no Item 13.10, o interessado poderá apresentar sua defesa no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de 
todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e às expensas daquele que as indicou;  
13.11.01 - Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente 
designada para este fim;  
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13.11.02 - Concluída a instrução processual, a comissão designada, dentro de 15 (quinze) 
dias, elaborará o relatório final e remeterá os autos para deliberação da autoridade competente 
para aplicar a penalidade, após o pronunciamento da área jurídica;  
13.12 - A multa prevista no item 13.4 não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique sanções previstas no edital e na legislação de regência;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- RESCISÃO  
 
14.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido:  
14.1.1 - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII 
e XVII do art. 78, da Lei nº 8.666/93 (observado o disposto no artigo 80 da mesma lei);  
14.1.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para Administração;  
14.1.3 - judicial, nos termos da legislação;  
14.2 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.  
14.3 – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, em 
consonância com o art. 79, § 2º da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, 
será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a:  
14.3.1 - Devolução da garantia;  
14.3.2 - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES  
 
15.1 – É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.  
15.2 – O CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais 
porventura causados em decorrência da execução dos serviços, objeto deste instrumento, 
ficando esta como obrigação exclusiva da CONTRATADA.  
15.3 - Constatados vícios ou defeitos deverá o CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes acionar a contratada sob 
pena de decair dos seus direitos.  
15.4 - A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar 
a terceiros, em especial a concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução dos 
serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.  
15.5 - O CONTRATANTE, descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja 
obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos 
legais.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE 
 
O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato bem como dos extratos 
de termos aditivos, se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, 
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, em resumo, no Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Seabra-Bahia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
16.1.Para todas as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da 
Comarca de Seabra - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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16.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma para que produzam os efeitos legais.  
 

 
Seabra- BA, __ de _____________ de 2022. 

 
 

___________________________________________________ 
 Contratante 

 
_________________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
REPRESENTANTE -  
CONTRATADA 


