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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 0013-2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
Processo Administrativo n°0013-2021

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que A PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUSSARI, por meio do Sei Pregoeiro Oficial e da Diretoria de Licitações ), sediado(a)
Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro Jussari-Ba, realizará licitação, para registro
de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento
(menor preço por Lote), nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,Lei nº
14.035 11 de agosto de 2020, 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, do Decreto Municipal 056 de 20 de janeiro de 2017 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, Lei
Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 12:00 às horas do dia 22/01/2020.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:00 às 09:30 horas do dia
22/01/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10:00 horas do dia 22/01/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL

DO OBJETO
1.1.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EPI’s E PENSO
PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO
CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as
características descritas abaixo:

1.2.

A licitação será dividida por itens , conforme tabela constante do Termo
de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de
seu interesse.
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1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as

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

LOTE 01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND

QUANT

01

ÁLCOOL ETÍLICO A 70%. Embalagem com no
mínimo 1.000 ml cada, com dados do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.

LT

1.000

02

ÁLCOOL, ETÍLICO EM GEL, A 70%, fragrância
agradável, para assepsia das mãos. Embalagem
com no mínimo 1 lt cada, com dados do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.

UND

1.000

03

AVENTAL, USO LABORATORIAL, descartável,
mangas longas, formado por 3 (três) camadas
100% polipropileno, abertura para as costas,
decote rente ao pescoço, tiras para amarrar nas
costas, permeável ao ar e impermeável a
fluidos corpóreos e liquido em geral, tamanho:
4 cm abaixo do joelho, cor branca, gramatura
mínima 50 gr/m2.

UND

1.000

04

BOTA EM PVC COR BRANCA forrada em
poliéster,
cano
longo,
com
solado
antiderrapante em PVC e resistente a abrasão.
TAMANHOS VARIADOS

PAR

60

05

CAIXA TERMICA, EM POLIURETANO, ATOXICA,
COM ALCA E TAMPA QUE PROMOVA
VEDACAO PARA EVITAR VAZAMENTOS, COM
TAMPA PREFERENCIALMENTE ACOPLADA E DE
FACIL
DESLIZE
PARA
ABERTURA,
CONSERVAÇÃO
TERMICA
ATÉ
24HS.
CAPACIDADE DE 32 LITROS. Resistentes a
choques mecânicos e a quedas bruscas,
impermeável, de fácil higienização, resistente a
manchas, com isolamento térmico, em espuma

UND

20

MARC
A

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7Y8TX7VYCMBGSH4472U+VA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO

Quarta-feira
13 de Janeiro de 2021
5 - Ano - Nº 2087

Jussari

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
G
P
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

de poliuretano, que garanta manutenção das
condições de transporte dos produtos, com
resistência a temperatura de, no mínimo -30ºC
a + 80ºC,
06

CAIXA TÉRMICA - ISOPOR capacidade 08 LT.

UND

40

07

CAIXA TÉRMICA - ISOPOR, capacidade 14LT

UND

30

08

GELOX DE 500 ML (BOBINA DE GELO) GELO
REUTILIZÁVEL PARA TRANSPORTE A BAIXA
TEMPERATURA. Composição: Carboximetil
celulose em solução coloidal 3% atóxico. Para
atingir a condição ideal de uso o produto
deverá ser mantido por 72 horas a temperatura
de – 20ºC. Bolsa de gelo Reutilizável 500 ML em
Plástico Rígido com o interior em gel. Medida:
comp X Largura X altura 17cmX9,5cmX3,5cm
Peso 500g – cont. 500ml.

UND

150

09

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em látex natural,
descartável, ambidestra, textura uniforme, com
alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, comprimento mínimo de 25
cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm,
lubrificada com pó absorvidade, tamanho P.
EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES,
contendo externamente os dados de
identificação, procedência, data de fabricação
prazo de validade, registro no Ministério da
Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério
do Trabalho - E.P.I.

CAIXA

250

10

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em látex natural,
descartável, ambidestra, textura uniforme, com
alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, comprimento mínimo de
25cm, com bainha, espessura mínima de
0,16mm, lubrificada com pó absorvidade,
tamanho M. EMBALAGEM: CAIXA COM 100
UNIDADES, contendo externamente os dados
de identificação, procedência, data de
fabricação, prazo de validade, registro no
Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação

CAIXA

250
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no Ministério do Trabalho - E.P.I.
LUVA, DE PROCEDIMENTO, em látex natural,
descartável, ambidestra, textura uniforme, com
alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, comprimento mínimo de 25
cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm,
lubrificada com pó absorvidade, tamanho G.
EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES,
contendo externamente os dados de
identificação, procedência, data de fabricação
prazo de validade, registro no Ministério da
Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério
do Trabalho - E.P.I.

CAIXA

20

12

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL,
RESISTENTE A RESPINGOS DE PRODUTOS
QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM CAPUZ,
TAMANHO G E GG, fechamento em zíper ou
velcro, confeccionado em polipropileno e
polietileno, alta respirabilidade, punho nas
mangas, atóxico, não alérgico. Embalagem: No
mínimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome
do fabricante, tamanho da peça, número do
Certificado de Aprovação (CA) e número do
lote no produto, conforme normas do MTE.

UND

150

13

MASCARA
CIRÚRGICA
SEMI-FACIAL,
DESCARTÁVEL, COM TRÊS CAMADAS DE
PROTEÇÃO, sendo a interna em material
hipoalérgico, com clip nasal embutido que
permita ajuste adequado ao contorno do rosto,
suave e flexível, não traumatizante, máscara e
tiras costuradas com solda eletrônica, bordas
bem acabadas, isentas de cola e que
apresentem eficiência de filtração bacteriana
(E.F.B.) maior ou igual a 95%.X. O produto deve
obedecer a qualquer legislação vigente que
seja inerente ao mesmo.

UND

500

14

MÁSCARA N 95 PROTEÇÃO RESPIRADORA
PFF2 9920 Retém Vírus, Bactérias etc. - 3M do
Brasil. considera-se aceitável a equivalência do
filtro tipo N95 com as peças semi faciais

UND

1.000

11
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filtrantes da classe PFF2, certificadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

15

OCULOS, DE SEGURANÇA, AMPLA VISÃO,
ARMAÇÃO REGULÁVEL E EM PECA ÚNICA EM
PVC INCOLOR, atóxico e antialérgico, sem
válvula, com sistema de ventilação para
prevenir o embaçamento do visor em quatro
pontos na parte superior e inferior, visor de
policarbonato
incolor
com
tratamento
antiembassante e antirisco, permitido o uso em
sobreposição aos óculos corretivos.

UND

500

16

PROPE, NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO,
DESCARTAVEL, EM 100% POLIPROPILENO,
SEM COSTURA, resistente, com elástico
soldado nas bordas, de 30 g/m2, tamanho
aproximado para sapato número 42,
Embalagem com 50 pares. O produto deve
obedecer a qualquer legislação que seja
inerente ao mesmo.

PCT

1000

SWAB, EM TUBO ESTERIL SEM MEIO DE
CULTURA, DESCARTAVEL, COM HASTE
PLASTICA, com tubo protetor plástico
apropriado,
contendo
etiqueta
para
identificação, para coleta de orofaringe e
nasofaringe, composição de polipropileno,
polietileno e Rayon. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Pacote com 100 unidades.

UND

1.000

18

TERMOMETRO, DIGITAL, DE MAXIMA E
MINIMA COM TEMPERATURA INTERNA E
EXTERNA, DOIS VALORES, 1 CABO EXTENSOR
DE 3 METROS, escala em Celsius: interna de 10 graus C a + 60 graus C e externa de - 50
graus C a + 70 graus C, escala em Fahrenheit:
interna de + 14 graus F a + 140 graus F e
externa de - 58 graus F a + 158 graus F.

UND

60

19

TERMOMETRO CLINICO, MULTIFUNCIONAL,
DE NAO CONTATO, PARA AFERICAO DE

UND

20

17
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TEMPERATURA A DISTANCIA, SEM A
NECESSIDADE DE CONTATO DIRETO COM A
PELE, de medição instantânea, intervalo de
medição de 1 a 55 graus deve guardar na
memória no mínimo nove aferições. Deve
acompanhar bateria com garantia de 03 anos.
Embalagem individual com dados de
identificação do produto, data de fabricação,
prazo de validade e Registro no Ministério da
Saúde.
Embalagem
acondicionada
individualmente de acordo com RDC185/
ANVISA sobre normas de embalagem que
garanta a integridade do produto até o
momento da sua utilização, permita abertura e
transferência com técnica asséptica, constando
externamente dados de identificação do
produto número de lote, dados de
identificação do fabricante, número de registro
no Ministério da Saúde.

20

21

TERMOMETRO, DIGITAL, FAIXA MEDICAO
TEMPERATURA 0 A 50 C, APLICACAO
HOSPITALAR, material plástico, características
adicionais parte detectora temperatura em
inox, com selo do INMETRO - Manual técnico e
de operação em português, Certificado de
garantia mínima de 01 (um) ano.

UND

TOUCA DESCARTAVEL, EM POLIPROPILENO,
GRAMATURA DE 20 G/M2, elástico em toda
volta, diâmetro mínimo de 45 cm. Embalagem
com 100 unidades. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, procedência,
data de fabricação.

PCT

20

100

VALOR TOTAL DO LOTE 01 .............................R$......................................................(...............................).

2. DO REGISTRO DE PREÇOS
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1.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a

eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de
Preços

2. 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.
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 operador devidamente
credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão,
conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil(ANEXO 04)
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 04) e
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.
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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 04
3.7
A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da
declaração constante no Anexo 09 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.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:
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4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através
do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida,
operador devidamente 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.
4.3
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.
4.4
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.
4.5
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.
4.6
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.
4.7
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.
PARTICIPAÇÃO:
4.8
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.
4.9
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;
4.10 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.
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4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.

4.12 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.
(Explicação: Nos termos do art. 3º, §3º da Lei n. 8.248/1991, a aquisição de bens e
serviços de informática e automação, considerados como bens e serviços comuns,
poderá ser realizada na modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o
Processo Produtivo Básico).
4.13

Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.13.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
4.13.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.13.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.13.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
4.13.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;

4.13.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.14 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
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horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, 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.

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;

6.1.2.

Marca;

6.1.3.

Fabricante;

6.2.

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

6.3.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
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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, 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;
6.7.1.O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de
Contas da União 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 sobrepreço 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 vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o

licitante.
7.2.2.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
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7.3.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.4.

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

7.5.

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.
7.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item

7.6.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 10,00. (Dez reais).

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.
7.9.

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

7.10
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.
7.11
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.
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7.12
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.
7.13
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
7.14
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.
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.
8.3.1.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.
8.4. 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;
8.5. 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
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com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, via e-mail, no prazo de 5. (cinco.) dias sob pena de não
aceitação da proposta.
8.7. 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.
8.7.1.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.
8.7.2.

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 10 (dez) dias
úteis contados da solicitação.
8.7.2.1.
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.
8.7.2.2.
Os resultados das avaliações serão divulgados por meio
de mensagem no sistema.
8.7.2.3.
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.
8.7.2.4.
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.
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8.7.2.5.
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.
8.7.2.6.
Após a divulgação do resultado final da licitação, as
amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo
de .10 (dez) dias, após o qual poderão ser descartadas pela
Administração, sem direito a ressarcimento.
8.7.2.7.
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
8.8.

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) n° 8.224 de 03 de abril de 2014.

8.9.

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.
8.9.1.

Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante,
as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem
de preferência.

8.10.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.

8.11.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.12.

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.
8.12.1.

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.

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7Y8TX7VYCMBGSH4472U+VA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Janeiro de 2021
19 - Ano - Nº 2087

Jussari

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
G
P
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
8.12.2.

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

8.13.

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.
8.14.

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. 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/)
9.1.2.

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.
9.1.2.1. 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.
9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.3. O licitante será convocado
previamente à sua desclassificação.

para

manifestação

9.1.3.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
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9.1.4.

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.

9.2. 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 email: Licitajussari@outlook.com no prazo de 2. (duas) horas, sob
pena de inabilitação.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6. 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.
9.6.1.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.
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
9.8. Habilitação jurídica:
9.8.1.

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2.

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;

9.8.3.

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;
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9.8.4.

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;

9.8.5.

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;

9.8.6.

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;

9.8.7.

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.

9.8.8.

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).

9.8.9.

No caso de empresa ou sociedade
funcionamento no País: decreto de autorização;

estrangeira

em

9.8.10.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;

9.9.

Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou
no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2.

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 ProcuradoraGeral da Fazenda Nacional.
9.9.3.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
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9.9.4.

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;

9.9.5.

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;

9.9.6.

prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;

9.9.7.

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;

9.9.8.

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.

9.9.9.

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.

9.10.

Qualificação Econômico-Financeira.
9.10.1.

certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica;

9.10.2.

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;
9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega,
não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial
do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
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9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social
vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei
ou contrato social/estatuto social.
9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos
deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira,
conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador;

9.11.

Qualificação Técnica

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.

9.12.

Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as
seguintes exigências:
9.12.1.
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 consorciadas no procedimento
licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação,
responder administrativa e judicialmente, inclusive receber
notificação, intimação e citação;
9.12.2.

apresentação da documentação de habilitação especificada no
edital por empresa consorciada;

9.12.3.

comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório
dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste
edital;

9.12.4.

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
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acréscimo de .....%], para fins de qualificação econômico-financeira,
na proporção da respectiva participação;
9.12.4.1. 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;
9.12.5.

responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas
obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do
contrato;

9.12.6.

obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio
formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

9.12.7.

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

9.12.8.

proibição de participação de empresa consorciada, na mesma
licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

9.13.

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.
9.14.
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.
9.14.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.15.
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.
9.16.

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
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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.
9.17.

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.

9.18.

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.

9.19.

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.
9.20.

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.
9.20.1.

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.

9.21.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,
o licitante será declarado vencedor.

10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1.

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (Duas) 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.
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10.1.2.

conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2.

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.
10.2.1.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a
Contratada.

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).
10.3.1.

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.

10.4.

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.
10.5.
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.
10.6.

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.

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7Y8TX7VYCMBGSH4472U+VA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussari

Quarta-feira
13 de Janeiro de 2021
27 - Ano - Nº 2087

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
G
P
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
11.2.1.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2.

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3.

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.

11.3.

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

11.4.

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:
12.1.1.

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.

12.1.2.

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.

12.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1.

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.
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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.
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15.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1.

Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10
(dez.) 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 10. (dez.) 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.
15.4.1.

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 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.
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16.2.

O adjudicatário terá o prazo de 10.(dez) 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.
16.2.1.

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

16.2.2.

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.

16.3.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
16.3.1.

referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à
relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de
1993;
16.3.2.
a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no
edital e seus anexos;
16.4.
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.
16.5.
O prazo de vigência da contratação é de .12 meses prorrogável
conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
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16.6.

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.
16.6.1.

Nos casos em que houver necessidade de assinatura do
instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF,
este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da
contratação.

16.6.2.

Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até
05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas
no edital e anexos.

16.7.

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.

16.8.

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 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.
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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:
21.1.1.

não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

21.1.2.

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

21.1.3.

apresentar documentação falsa;

21.1.4.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6.

não mantiver a proposta;

21.1.7.

cometer fraude fiscal;

21.1.8.

comportar-se de modo inidôneo;

21.2.

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.

21.3.

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.
21.4.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações
discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
21.4.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
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21.4.2.

Multa de .30.% (Trinta por cento) sobre o valor estimado do(s)
item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
21.4.3.
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;
21.4.4.
Impedimento de licitar e de contratar com a União e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
21.5.
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;
21.6.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções.
21.7.
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.
21.8.
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.
21.9.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos
e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
21.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
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pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.
22.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
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
Licitajussari@outlook.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro,Jussari-Bahia Cep 45.622-00

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.
23.6.

O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
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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.
23.7.1.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do
processo de licitação.

23.8.

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.
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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.

24.11.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
WWW.BLL.ORG.BR, 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:
24.12.1.

ANEXO I - Termo de Referência;

24.12.2.

ANEXO II – Exigências para Habilitação;

24.12.3.

ANEXO III – Modelo de proposta;

24.12.4.

ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL

24.12.5.

ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;

24.12.6.

ANEXO VI – Declaração Inidoneidade

24.12.7.

ANEXO VII – Declaração Habilitação

24.12.8.

ANEXO VIII – Declaração menor de idade;

24.12.9.

ANEXO IX – Declaração ME/EPP

24.12.10. ANEXO X – Declaração Responsabilidade
24.12.11. ANEXO XI – Declaração Vínculo
24.12.12. ANEXO XII – Minuta de Ata de Registro
24.12.13. ANEXO XIII- Minuta de Contrato

JUSSARI, 11 DE JANEIRO DE 2021.

RAUL ARAGÃO DE OLIVEIRA JUNIOR
PREGOEIRO OFICIAL- DECRETO 0002/2021, PORTARIA 0006/2021
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ANEXO 01

01 - OBJETO
O presente Pregão tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EPI’s
E PENSO PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO
CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme
quantitativos e condições especificados neste Termo de Referência.
LOTE 01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND

QUANT

01

ÁLCOOL ETÍLICO A 70%. Embalagem com no
mínimo 1.000 ml cada, com dados do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.

LT

1.000

02

ÁLCOOL, ETÍLICO EM GEL, A 70%, fragrância
agradável, para assepsia das mãos. Embalagem
com no mínimo 1 lt cada, com dados do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.

UND

1.000

03

AVENTAL, USO LABORATORIAL, descartável,
mangas longas, formado por 3 (três) camadas
100% polipropileno, abertura para as costas,
decote rente ao pescoço, tiras para amarrar nas
costas, permeável ao ar e impermeável a
fluidos corpóreos e liquido em geral, tamanho:
4 cm abaixo do joelho, cor branca, gramatura
mínima 50 gr/m2.

UND

1.000

04

BOTA EM PVC COR BRANCA forrada em
poliéster,
cano
longo,
com
solado
antiderrapante em PVC e resistente a abrasão.
TAMANHOS VARIADOS

PAR

60

05

CAIXA TERMICA, EM POLIURETANO, ATOXICA,
COM ALCA E TAMPA QUE PROMOVA
VEDACAO PARA EVITAR VAZAMENTOS, COM
TAMPA PREFERENCIALMENTE ACOPLADA E DE
FACIL
DESLIZE
PARA
ABERTURA,

UND

20

MARC
A
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CONSERVAÇÃO
TERMICA
ATÉ
24HS.
CAPACIDADE DE 32 LITROS. Resistentes a
choques mecânicos e a quedas bruscas,
impermeável, de fácil higienização, resistente a
manchas, com isolamento térmico, em espuma
de poliuretano, que garanta manutenção das
condições de transporte dos produtos, com
resistência a temperatura de, no mínimo -30ºC
a + 80ºC,
06

CAIXA TÉRMICA - ISOPOR capacidade 08 LT.

UND

40

07

CAIXA TÉRMICA - ISOPOR, capacidade 14LT

UND

30

08

GELOX DE 500 ML (BOBINA DE GELO) GELO
REUTILIZÁVEL PARA TRANSPORTE A BAIXA
TEMPERATURA. Composição: Carboximetil
celulose em solução coloidal 3% atóxico. Para
atingir a condição ideal de uso o produto
deverá ser mantido por 72 horas a temperatura
de – 20ºC. Bolsa de gelo Reutilizável 500 ML em
Plástico Rígido com o interior em gel. Medida:
comp X Largura X altura 17cmX9,5cmX3,5cm
Peso 500g – cont. 500ml.

UND

150

09

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em látex natural,
descartável, ambidestra, textura uniforme, com
alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, comprimento mínimo de 25
cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm,
lubrificada com pó absorvidade, tamanho P.
EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES,
contendo externamente os dados de
identificação, procedência, data de fabricação
prazo de validade, registro no Ministério da
Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério
do Trabalho - E.P.I.

CAIXA

250

10

LUVA, DE PROCEDIMENTO, em látex natural,
descartável, ambidestra, textura uniforme, com
alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, comprimento mínimo de
25cm, com bainha, espessura mínima de
0,16mm, lubrificada com pó absorvidade,

CAIXA

250
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tamanho M. EMBALAGEM: CAIXA COM 100
UNIDADES, contendo externamente os dados
de identificação, procedência, data de
fabricação, prazo de validade, registro no
Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação
no Ministério do Trabalho - E.P.I.
LUVA, DE PROCEDIMENTO, em látex natural,
descartável, ambidestra, textura uniforme, com
alta sensibilidade táctil, boa elasticidade,
resistente a tração, comprimento mínimo de 25
cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm,
lubrificada com pó absorvidade, tamanho G.
EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES,
contendo externamente os dados de
identificação, procedência, data de fabricação
prazo de validade, registro no Ministério da
Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério
do Trabalho - E.P.I.

CAIXA

20

12

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL,
RESISTENTE A RESPINGOS DE PRODUTOS
QUÍMICOS, MANGA LONGA, COM CAPUZ,
TAMANHO G E GG, fechamento em zíper ou
velcro, confeccionado em polipropileno e
polietileno, alta respirabilidade, punho nas
mangas, atóxico, não alérgico. Embalagem: No
mínimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome
do fabricante, tamanho da peça, número do
Certificado de Aprovação (CA) e número do
lote no produto, conforme normas do MTE.

UND

150

13

MASCARA
CIRÚRGICA
SEMI-FACIAL,
DESCARTÁVEL, COM TRÊS CAMADAS DE
PROTEÇÃO, sendo a interna em material
hipoalérgico, com clip nasal embutido que
permita ajuste adequado ao contorno do rosto,
suave e flexível, não traumatizante, máscara e
tiras costuradas com solda eletrônica, bordas
bem acabadas, isentas de cola e que
apresentem eficiência de filtração bacteriana
(E.F.B.) maior ou igual a 95%.X. O produto deve
obedecer a qualquer legislação vigente que
seja inerente ao mesmo.

UND

500

11
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14

MÁSCARA N 95 PROTEÇÃO RESPIRADORA
PFF2 9920 Retém Vírus, Bactérias etc. - 3M do
Brasil. considera-se aceitável a equivalência do
filtro tipo N95 com as peças semi faciais
filtrantes da classe PFF2, certificadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

UND

1.000

15

OCULOS, DE SEGURANÇA, AMPLA VISÃO,
ARMAÇÃO REGULÁVEL E EM PECA ÚNICA EM
PVC INCOLOR, atóxico e antialérgico, sem
válvula, com sistema de ventilação para
prevenir o embaçamento do visor em quatro
pontos na parte superior e inferior, visor de
policarbonato
incolor
com
tratamento
antiembassante e antirisco, permitido o uso em
sobreposição aos óculos corretivos.

UND

500

16

PROPE, NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO,
DESCARTAVEL, EM 100% POLIPROPILENO,
SEM COSTURA, resistente, com elástico
soldado nas bordas, de 30 g/m2, tamanho
aproximado para sapato número 42,
Embalagem com 50 pares. O produto deve
obedecer a qualquer legislação que seja
inerente ao mesmo.

PCT

1000

SWAB, EM TUBO ESTERIL SEM MEIO DE
CULTURA, DESCARTAVEL, COM HASTE
PLASTICA, com tubo protetor plástico
apropriado,
contendo
etiqueta
para
identificação, para coleta de orofaringe e
nasofaringe, composição de polipropileno,
polietileno e Rayon. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
Pacote com 100 unidades.

UND

1.000

TERMOMETRO, DIGITAL, DE MAXIMA E
MINIMA COM TEMPERATURA INTERNA E
EXTERNA, DOIS VALORES, 1 CABO EXTENSOR
DE 3 METROS, escala em Celsius: interna de 10 graus C a + 60 graus C e externa de - 50
graus C a + 70 graus C, escala em Fahrenheit:
interna de + 14 graus F a + 140 graus F e

UND

60

17

18
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externa de - 58 graus F a + 158 graus F.

19

TERMOMETRO CLINICO, MULTIFUNCIONAL,
DE NAO CONTATO, PARA AFERICAO DE
TEMPERATURA A DISTANCIA, SEM A
NECESSIDADE DE CONTATO DIRETO COM A
PELE, de medição instantânea, intervalo de
medição de 1 a 55 graus deve guardar na
memória no mínimo nove aferições. Deve
acompanhar bateria com garantia de 03 anos.
Embalagem individual com dados de
identificação do produto, data de fabricação,
prazo de validade e Registro no Ministério da
Saúde.
Embalagem
acondicionada
individualmente de acordo com RDC185/
ANVISA sobre normas de embalagem que
garanta a integridade do produto até o
momento da sua utilização, permita abertura e
transferência com técnica asséptica, constando
externamente dados de identificação do
produto número de lote, dados de
identificação do fabricante, número de registro
no Ministério da Saúde.

UND

20

20

TERMOMETRO, DIGITAL, FAIXA MEDICAO
TEMPERATURA 0 A 50 C, APLICACAO
HOSPITALAR, material plástico, características
adicionais parte detectora temperatura em
inox, com selo do INMETRO - Manual técnico e
de operação em português, Certificado de
garantia mínima de 01 (um) ano.

UND

20

TOUCA DESCARTAVEL, EM POLIPROPILENO,
GRAMATURA DE 20 G/M2, elástico em toda
volta, diâmetro mínimo de 45 cm. Embalagem
com 100 unidades. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, procedência,
data de fabricação.

PCT

21

100

VALOR TOTAL DO LOTE 01 .............................R$......................................................(...............................).
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Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que
compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste
Termo, prevalecerão as últimas.
PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2021
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
1. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
Os produtos a serem adquiridos são necessários para melhoria da infraestrutura dos diversos setores da municipalidade, no desenvolvimento das suas
atividades institucionais e de atendimento à população.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EPI’s E PENSO PARA O TRABALHO
DE COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, justifica-se, devido a situação decretada como
Estado de Emergência no Município de Itabuna, Decretos nº 13.608 de 20/03/2020, e
demais alterações, como medida de combate e prevenção, face a confirmação de
diversos casos de contaminações por COVID-19 no município, inclusive de profissionais
da saúde, e considerando a necessidade de fortalecimento dos serviços ambulatoriais
e hospitalares do SUS para responder à situação emergencial, a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, bem como a
prevenção e cuidados com os servidores da saúde na linha de frente no combate à
doença no município.

3. DESCRIÇÃO DO MATERIAL.

Conforme a descrição na planilha do anexo II.
4 – DA ENTREGA DO MATERIAL

4.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma PARCELADA.
4.2. O material deverá ser entregue, no Almoxarifado Central da Saúde, sempre das
08:00hs às 15:00hs, o qual formulará o pedido, através do setor responsável.
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4.3. A entrega deverá ser efetuada com data programada e confirmação antecipada no
local indicado pelo município, ficando as despesas inerentes com frete por conta da
Contratada.
4.4. O prazo de entrega dos materiais será em até 05 (CINCO) dias corridos após a
solicitação da secretaria de saúde.
4.5. Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento
disposto do subitem anterior.
4.6. Os materiais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com
a descrição da requisição.
4.7.Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas.
4.8.Os materiais devem ter prazo de validade igual ou superior a 12 meses.
4.9. O item não deve ser substituído. Neste caso, a unidade contratada assumira todo
o ônus.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que
aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei,
obriga-se a:

a) A atender o(s) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de
fornecimento;
b) Entregar o produto com a marca com que concorreu no processo licitatório;
c) A fornecer produtos de qualidade;
d) O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi
especificado na Proposta, bem como com o que foi solicitado no presente Edital;
e) Em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações,
todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor;
f) A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com
as características apresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na
legislação vigente e a não substituição pelo produto adequado será considerado como
recusa da entrega.
g) A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a
execução do contrato;
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante
vigência do Contrato;
i) A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
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j) A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;
6. - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento
convocatório por determinação legal, obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na imprensa oficial no prazo legal.
7. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado em favor da licitante vencedora, mediante depósito
bancário na sua conta corrente, por meio de ordem bancária, após o recebimento da
nota fiscal referente à entrega do material.

8.2. O prazo para a efetivação do pagamento será imediatamente após a entrega do
produto, desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante vencedora.

8.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.

9. DO REAJUSTE DE PREÇO

9.1 Não será concedido reajuste do valor do contrato.

10. DAS PENALIDADES
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10.1 Se o Contratado inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará
sujeito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos
86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

10.2 Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento)
do valor do bem não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o
limite de 10% (dez por cento) do valor do bem.

10.3 Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o
vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem.

10.4 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos ao Contratado às
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida
ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

11. DA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração
de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital, conforme Anexo II.

11.2. A adjudicatária deverá, no prazo, de até 02 (dois) dias contadas da data de
convocação, comparecer à sede da Secretaria de Saúde, para assinar o termo de
contrato.

11.3. No ato da assinatura do contrato, a contratada deve manter as mesmas
condições de habilitação, bem como durante a execução contratual.

11.4. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não apresentar a situação regular de que trata o item 10 ou se recusar a retirar a Nota
de Empenho, será designada nova sessão pela autoridade competente para o exame,
pelo Pregoeiro, da oferta subsequente de menor preço. Após a aceitação, o Pregoeiro
decidirá sobre a aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
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12. CONDIÇÕES GERAIS:

12.1 Os produtos/serviços cotados deverão atender as especificações constantes no
anexo II.

1. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

13.1 A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização,
obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos por ventura requeridos pela
contratante, que designará um representante para acompanhar a execução do
Contrato;

13.2 A existência da fiscalização da contratante, de nenhum modo diminui ou altera a
responsabilidade da empresa contratada, na execução do Contrato.

13.3 A contratante poderá exigir o afastamento de empregado o preposto da empresa
contratada que venha causar embaraço à fiscalização, ou que adotem procedimentos
incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

13.4 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do
CONTRATANTE especialmente designado, observado o que se segue.

a) o representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência
do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;

b) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;

c) ficará nomeado como fiscal e responsável pelo contrato, servidor público lotado na
Secretaria de Saúde, devendo ser o principal intermediador entre a CONTRATADA e
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CONTRATANTE. (OBS: O NOME DO FISCAL DO CONTRATO NÃO DEVERÁ SER
PREENCHIDO, POR MOTIVOS DE ASSÉDIOS QUE O MESMO PODERÁ VIR A SOFRER.
PORTANTO, O NOME DO FISCAL DEVERÁ VIR INCLUSO COM A TRAMITAÇÃO
INICIAL/CONTRATO – PLEITO DO BEM OU SERVIÇO).
14- INDICAÇÃO DO LOCAL PARA ENTREGA DAS MERCADORIAS E QUANTITATIVOS
Local

Responsável

PREFEITURA MUNCIPAL RONALD
DE JUSSARI
FRAGA
SECRETARIA DE SAÚDE

DE

AGNALDO SOTERO

Endereço
OLIVEIRA AV. AGENOR DE SOUZA BARRETO
HOSPITAL GILENO AMADO BRANDO- SEC
DE SAUDE
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ANEXO 02
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0013/2021
1.

HABILITAÇÃO

1.1

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o
encerramento da disputa, os seguintes documentos comprobatórios de
habilitação, sendo que tais documentos deverão ser encaminhados pelo e-mail
Licitajussari@outlook.com, com posterior encaminhamento do original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia
não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte
do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa
Oficial e com validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura
Municipal de Jussari CEP: 45.622-000 aos cuidados da Comissão de Licitação,
observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da
realização do pregão.

1.2

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.2.1 Habilitação Jurídica
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.
1.2.2. Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;
c) Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União, fornecida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional;
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d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede da licitante, expedida pelo órgão competente;
e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede da licitante, expedida pelo órgão competente;
e.1) No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário
separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um
dos cadastros;
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS);
g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);
h) Alvará de Localização;
i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão 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. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de
2011).www.tst.gov.br

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual
ou municipal, conforme modelo do anexo 6;
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente,
sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme
modelo do Anexo 7;
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição
Federal (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;
d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado
público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da
Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do
Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11.
1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira
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a) Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial expedida pelo
Cartório Distribuidor da
da pessoa jurídica, contendo expresso na própria
certidão o prazo de sua validade.
a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá
também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde
se encontra instalada a filial.
a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos
pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão.
1.3.

1.4.

Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da
imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo
Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo
aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias
deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo,
no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já
entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.5.

A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação
da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para
complementação da documentação exigida para a habilitação.

1.6.

Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o
número do CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa
licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz
e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a
filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em
nome de ambas, simultaneamente.

1.7.

Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese
de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido
emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o
recebimento das propostas.

1.8.

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.

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7Y8TX7VYCMBGSH4472U+VA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussari

Quarta-feira
13 de Janeiro de 2021
51 - Ano - Nº 2087

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
G
P
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

1.9.

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.
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ANEXO 03
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0013/2021
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente
licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 0013/2021 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 (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01
do Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS
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 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
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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 04

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;
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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 Anexo III.I
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 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 4.1

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
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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 05
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 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
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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)

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 06

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021

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 07

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0128/2020

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 08

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021

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 09

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0128/2020

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 10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021

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 11
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021

DECLARAÇÃO
(Razão

Social)

___________________________________________________________________
CNPJ/MF

Nº

______________________________________________________________
Sediada_______________________________________________________
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de
procedimento licitatório sob a modalidade_______________nº_______,
instaurada pelo Municipio 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 12- MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pelo presente instrumento, o município de Jussari, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE
REGISTRO DE PREÇOS, localizada na Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro–Jussari –
Bahia, CEP 45.545-000, Sala de Reuniões do Departamento de Licitação, Jussari Bahia, neste ato representada pelo Pregoeiro Oficial, Raul Aragão Oliveira Junior, nos
termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto
Municipal nº 056/2017 de 20 de Janeiro 2017 e as demais normas legais aplicáveis, de
acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0113/2021, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, publicada no DOM nº.XX/XX/XXX, e Jornal Correio da Bahia, transcurso o prazo
para interposição de recursos e a necessária homologação, a(s) empresa(s) abaixo
citadas, doravante denominada(s) Fornecedor(es), firmam a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO TIPO EPI’s E PENSO PARA O TRABALHO DE COMBATE E TRATAMENTO DA
PANDEMIA DO CORONAVIRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1.Os preços dos produtos/materiais estão registrados nos termos da proposta
vencedora do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0128/2020,
conforme tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA : ......................................................... Pessoa Jurídica de direito
privado,
inscrita
no
CNPJ/MF
Nº.........,
localizada
no
endereço,.......................................,telefone............, neste ato representada pelo Sr.
____________________, inscrito no CPF nº _______________, portador do RG nº
____________, residente e domiciliado .............

ITE
M

UND.
ESPECIFICAÇÃO

QUANT

MARCA/
MODELO

VALOR
UNITARIO

01
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1. Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da
mesma, por meio do Pregoeiro Oficial, nos termos do Decreto Municipal nº
056/2017 e demais legislações vigentes, autorização para fornecimento dos
produtos/materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação
que faz parte integrante da presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato,
o qual deverá ser assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis a contar da comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de
entrega dos produtos/materiais, objeto deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado
no edital para iniciar a realização do fornecimento.
3.5. A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão
gerenciador e, se for o caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão
da Autorização de Fornecimento.
3.6. O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as
entregas de total responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do
Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 0128/2020, Termo de Referência, Anexo
I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.7. O Município de Jussari não está obrigado a contratar o objeto desta
licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os
valores apurados no mês, até o 15º dia do mês subseqüente do fornecimento,
mediante a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente atestada(s) pelo
departamento responsável.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as
Autorizações de Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado
pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
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4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos
entregues, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a
Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser
considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
regularizada.
4.4.Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades
contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos produtos entregues total
ou parcial.
4.5.A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de
Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as
certidões fiscais e trabalhista válidas.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a
partir da assinatura da ata.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou
bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, o
fornecedor será liberado do compromisso assumido;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação, diante dos resultados de classificação apresentados na Ata
do Pregão.
5.2.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes
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apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
6.1.1.PeloÓrgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante,
quando:
6.1.1.1.A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
6.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho/Contrato e a
unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
6.1.1.3.A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato
decorrente deste instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses
previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;
6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
6.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado;
6.1.1.6. Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e
justificados pela Administração.
6.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar
(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando
ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal
nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
6.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados
deverá ser dirigida a Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a
aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
6.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a
empresa detentora será comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser
anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
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6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s)
detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar
imediatamente à Comissão Permanente de Licitação, qualquer alteração
ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias
para recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município.
8.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as
condições e respectivos atos administrativos relacionados ao PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0128/2020
8.3. Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata
caberá ao Pregoeiro Oficial do município.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de
Registro de Preço, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas
abaixo assinadas.
Jussari -Bahia, ..... de ............... de 2021
.
RAUL ARAGÃO DE OLIVEIRA JUNIOR – Pregoeiro Oficial
(Órgão Gerenciador)
Fornecedor
(Representante)
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ANEXO 13 - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____ / 2020

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
XXXXXXXXXXXXXXXXXQUE
ENTRE SI CELEBRAM DE UM
LADO O MUNICÍPIO DE
JUSSARI E DE OUTRO, A
EMPRESA ....................
O MUNICÍPIO DE JUSSARI, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ
do Ministério da Fazenda Nº. 13.657.937/0001-86,
com sede no Centro
Administrativo Municipal Firmino Alves, localizado na Av. Agenor de Souza Barreto,
01, Centro, CEP 45622-000, nesta cidade de Jussari, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito ANTONIO CARLOS
BANDEIRA VALETE, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 3513662,
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPF/MF nº
456.455.665-72, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Elpidio Cerqueira, 37, 1
andar, Bairro Leonel Batista, no uso das atribuições legais e as normas gerais de que
trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais
normas atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE
e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF) Nº
XXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXXXX bairro, cidade – BA,
representada neste ato pele seu representante legal o Sr.xxxxxxxxxxxxxxx inscrita no
CPF/MF Nº xxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade Nº xxxxxxxxxxxxxxxx –
SSP/BA, residente na Rua xxxxxxxxxxx– Bairro xxxxxxxxxxxxxxxxxx – cidade BA – CEP
xxxxxxxxx, doravante designada simplesmente CONTRATADA resolvem celebrar o
presente CONTRATO, disposto nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores,
Decreto Municipal nº 56/2017 e demais legislações pertinentes, conforme o PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0128/2020, mediante as seguintes
Cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui
objeto
do
presente
Pregão
a
AQUISIÇÃO
DE
__________________________________________, conforme especificações do
Termo de Referência constantes no Anexo I – Especificações/Proposta de Preços, para
inclusão no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em
___/___/2020, ou com o fornecimento total dos produtos/materiais, o que ocorrer
primeiro.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
UNIDADE
GESTORA
Xx

PROJETO/ATIVIDADE
Xxxx

ELEMENTO DE DESPESA
Xxxx

FONTE
Xx

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
I - O Valor Global do presente contrato é de R$ ..............(.....................).
II - O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores
apurados no mês, até o 15º dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável.
III - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de
Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder
Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será
aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais
e/ou Faturas.
§ 1º Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos
entregues, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a
Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser
considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
regularizada.
§ 2º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais,
nem implicará em aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial.
§ 3º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
§ 4º A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as
certidões fiscais e trabalhistas.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
I - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão
gerenciador e, se for o caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da
Autorização de Fornecimento.
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II - O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as
entregas de total responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do
Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 0128/2020, Termo de Referência, Anexo
I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas deste instrumento.
Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 0013/2021

III – O prazo máximo de entrega é de 30(trinta) dias úteis a contar do recebimento de
cada solicitação. Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será
recusado e deverá ser substituído imediatamente. Em caso de não substituição, estará
caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo à licitante
vencedora as penalidades previstas neste Edital.
§3º Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e
atesto do servidor responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados.
§ 4º A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as
quantidades e datas de entregas futuras dos produtos licitados.
§ 3º O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso
de força maior, devidamente comprovado pela empresa vencedora, por escrito, até 24
(vinte e quatro) horas antes da data fixada para a entrega.
§ 4º A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a
empresa vencedora da obrigação de ressarcir as secretarias requisitantes do valor
correspondente aos custos que vier a ter para suprir as necessidades administrativas
de suas unidades, até o recebimento do produtos/materiais.
§ 5º Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou
indiretamente incidirem na prestação dos serviços.
§ 6º Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte
quatro) horas para providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas
sanções administrativas previstas neste edital e de ressarcir à Secretaria requisitante
os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste instrumento
convocatório.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA:
I - Constituem obrigações da Contratada:
a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de
Fornecimento emitido pelo setor de compras, de forma integral e no prazo
estipulado na cláusula anterior, obedecendo rigorosamente as especificações
contidas em sua proposta comercial, inclusive quanto à marca;
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b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de
responsabilidades;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante
qualquer anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o
fornecimento regular dos materiais.
§ 1º A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de
2(dois) dias do prazo máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de
qualquer impedimento para cumprimento integral do pedido,detalhando
claramente os motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente
advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada com multa e/ou
com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar,
inclusive em rescisão unilateral do contrato.
§ 2º Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa
da que foi apresentada na proposta de preços da empresa CONTRATADA,
desde que seja de qualidade igual ou superior à marca inicialmente cotada e
que o fato seja anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio de
documento formal, no qual apresente justificativa plausível, devidamente
comprovada.
§ 3º A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi
inicialmente cotada pela CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou
comissão designada para tal fim que emitirá relatório técnico de análise
aprovando ou não a substituição mencionada no parágrafo anterior.
DA CONTRATANTE:
I - Constituem obrigações da Contratante:
a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas
neste contrato;
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa
Oficial no prazo estabelecido por Lei.
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor
designado, o Sr..............................................................
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis,
§ 1º - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio
financeiro com base no Art. 65, II, da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou
atraso na execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração
poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à
adjudicatária/contratada as seguintes sanções:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do
objeto, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não
entregue, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos
do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser
reconhecido pela Administração. A partir do 11º dia de atraso, será considerado
descumprimento total da obrigação assumida.
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que
venha a ser reconhecido pela Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o município de Jussari, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta
grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à Administração;
e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade)
pelo período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a
CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo
inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
§ 1º As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas
judicialmente.
§ 2º As sanções previstas nas alíneas “a” e “f” poderão ser aplicadas cumulativamente
com as sanções previstas nas alíneas “b”, e “c”
§ 4º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à
ADJUDICATÁRIA ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da notificação do ato de
punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86
da Lei nº 8.666/93.
§ 5º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal
competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data
em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
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§ 6º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
§ 7º Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior
a 30 (trinta) dias corridos na entrega da parcela dos materiais solicitados.
§ 8º Após o 11º (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto
contratado, a CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação
em vigor.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências
contratuais, e as previstas na Lei nº. 8.666/93, e também, pelas normas que regem a
Ata de Registro de Preço.
§ 1º A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei
Federal nº. 8.666/93, não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos,
incidentes sobre o fornecimento objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de
execução, constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que
possível.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1º A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
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§ 2º A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital.
§ 3º O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou
transferência, no todo ou em parte.
§ 4º Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde
que compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.
§ 5º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência
de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na
forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
§ 7º A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus
ADITAENTOS, no Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.
CLÁÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo
servidor designado, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e
condições decorrentes deste instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for
necessário à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 67, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Jussari, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de
lido e achado conforme.
Jussari (BA) ____de ___________________de_________

MUNICÍPIO DE JUSSARI
ANTONIO CARLOS BANDEIRA VALETE - PREFEITO MUNICIPAL
(Contratante)
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_____________________________________________
XXXXX
Contratada
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