GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2021
Sistema de Registro de Preço
I - REGÊNCIA LEGAL
DeDecreto nº 10.024, de 20/09/2019, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de
21/06/1993, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006, Lei Complementar nº 101, de 04/05/ 2000, Decreto nº 7.507,
de 27/06/2011, Decreto Municipal nº 035, de 24/11/2019, Decreto Municipal nº 056, de 20/01/2017.
II - ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
2.1. Prefeitura Municipal
2.2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Educação.
2.3. São participantes os seguintes órgãos:
Secretaria Municipal de educação;
III – MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
IV -PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
Pregão Eletrônico Nº 0092/2021.
0092/2021.
V - TIPO DE LICITAÇÃO
VI – FORMA DE FORNECIMENTO
Menor Preço
Parcelada: AS QUANTIDADES SÃO ESTIMADAS EM FUNÇÃO DE POSSÍVEL
NECESSIDADE, NÃO IMPLICANDO EM OBRIGAÇÃO DE SEREM SOLICITADAS EM
SUA TOTALIDADE.
VII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço POR LOTE
VIII - OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,
ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
IX – DATA LIMITE PARA O ENVIO DE PROPOSTAS
DATA: 13/05/2021.
HORÁRIO: 10h30min (Horário de Brasília).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br
X - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora
Fonte
Projeto/Atividade
Vide Edital
Vide Edital
Vide Edital
XI - PRAZO DE VIGÊNCIA
12 Meses

Elemento de despesa
Vide Edital

XII - VALOR DO EDITAL

Gratuito
XIII - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados
pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 12h00min, no Setor de Licitações, na
Prefeitura Municipal de Jussari/BA, situada na Praça Avenida Agenor de souza Barreto , n° 01, Jussari/Ba CEP
– 45622-000 , no Setor de Licitações, fone (73) 98892-0947
PREGOEIRO RESPONSÁVEL: Raul Aragão de Oliveira Junior
ATO DE NOMEAÇÃO: Decreto nº. 002, de 04/01/2021.
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 0092/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0092/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2021

PREÂMBULO

O Município de Jussari, por intermédio da Solicitação de Despesa da Secretaria
Municipal de Educação, deferida e encaminhada pelo Prefeito, a Exm. Sr. Antônio
Carlos Bandeira Valete e mediante o Pregoeiro, designado pelo Decreto nº 002/2021,
publicada no Diário Oficial do Município, no dia 04/01/2021, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço POR LOTE, execução
indireta, sob regime de preço unitário, visando selecionar propostas objetivando a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, através do
Sistema de Registro de Preços, conforme as condições estabelecidas neste edital e
seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições do Decreto nº
10.024, de 20/09/2019, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e subsidiariamente, da Lei n.º
8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006, Lei Complementar nº
101, de 04/05/ 2000, Decreto nº 7.507, de 27/06/2011, Decreto Municipal nº 035, de
24/11/2019, Decreto Municipal nº 056, de 20/01/2017.e alterações pertinentes.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: DIA: 13/05/2021
Abertura e Análise das Propostas:08h30min (horário de Brasília/DF) Início da Fase de
Lances: 09h00min (horário de Brasília/DF) ENDEREÇO
ELETRÔNICO:www.comprasbr.com.br

1. A presente licitação tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico
de Licitações e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante
deverá obedecer a este último.
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DOCUMENTOS ANEXOS:
Compõem este Edital os Anexos:

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO

ANEXO 02 - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

ANEXO 03 - MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL PARA LICITANTE VENCEDOR

ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
ANEXO 05 - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

ANEXO 07 - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

ANEXO 08- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
ME/EPP

ANEXO 09 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ANEXO 10- TERMO DE MINUTA DE CONTRATO

ANEXO 11 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO
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2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da
INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas
as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da
plataforma eletrônica Compras BR.
2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de
Jussari/Ba, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica
da plataforma eletrônica Compras BR (www.comprasbr.com.br).
3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:
3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a
abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
4.1. 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.
4.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda
a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à plataforma
eletrônica Compras BR.
4.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
4.4. 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.
4.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à plataforma eletrônica Compras BR, até no mínimo uma hora antes do
horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
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4.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido junto á plataforma eletrônica
Compras BR no portal (www.comprasbr.com.br), onde o licitante terá todas as
informações para se cadastrar e receber seu Login e senha de acesso.
4.7. 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 10.024/19.
4.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da
declaração constante no Anexo 08 para fins de habilitação, deverá, quando do
cadastramento no sistema da plataforma eletrônicaCompras BR, informar no campo
próprio da ficha técnica de cadastro da Licitante, o seu regime de tributação para fazer
valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1. 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;
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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 à aplicação
de penalidades previstas na legislação.
Credenciamento no Sistema Licitações da A plataforma eletrônica Compras BR:
As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 4.6, operador devidamente credenciado em
qualquer empresa associada à plataforma eletrônica Compras BR, atribuindo poderes
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site:
www.comprasbr.com.br.
A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação
direta ou através de empresas associadas à plataforma eletrônica Compras BR, 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.
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.
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 plataforma eletrônica Compras BR.
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
plataforma eletrônica Compras BR a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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.
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Participação:
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, observada data e horário limite estabelecido.
5.1.1.

É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, em qualquer
hipótese, antes do término da fase competitiva do pregão. Qualquer elemento que
possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta.
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;
Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
pelos telefones:
(67) 3303-2730 | (67) 3303-2702, Compras BR ou pelo e-mail
contato@comprasbr.com.br.

Da abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances:
5.2. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública
do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
5.2.1.

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.
5.2.2.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.3.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.2.4.

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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5.2.5.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
5.2.6.

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

5.2.7.

Quando os valores referenciais estiverem estabelecidos no Termo de
Referência, as propostas não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado
no Edital (referente ao valor unitário de cada item), podendo ser desclassificadas a
critério do pregoeiro.
5.3. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário
de registro e valor.
5.4. O lance deverá ser ofertado pelo menor preço POR LOTE.
5.4.1.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.13.3.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
5.13.4.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.13.5.

Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores
digitados errados ou situação semelhante, durante a disputa de lances, não é possível
corrigir lances de proposta.
5.13.6.

Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes.
5.13.7.

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$ 20,00 (Vinte Reais).
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5.5. 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.
Do modo de disputa:
5.6. 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.
5.7. 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.
5.8. 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.
5.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
5.10. 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.
Desconexão do sistema na etapa de lances:
5.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às
licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
5.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação, divulgando data e hora da reabertura da sessão.
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Do encerramento dos lances:
5.13. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão
pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
5.14. Após o encerramento dos lances, automaticamente o sistema informará qual
licitante foi à arrematadora dos itens, a partir daí a licitante vencedora deverá anexar
na plataforma eletrônica a proposta de preço realinhada e os documentos
complementares pós disputa (caso especificado no Anexo 2), em até 02 (duas) horas
após o término do Certame.
5.15. No momento da análise e julgamento dos documentos de habilitação e da
proposta de preço que foram inseridos no sistema eletrônico, caso haja alguma dúvida
por parte do Pregoeiro, e que não seja possível analisar a sua autenticidade em sites
oficiais, o Pregoeiro informará no sistema eletrônico a necessidade do envio impresso,
dos mesmos documentos previamente inseridos no sistema eletrônico, que deverão
ser entregues em originais ou em cópias autenticadas por cartório ou pelos membros
da comissão de licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
sessão pública virtual, para o Setor de Licitações localizado na Avenida Agenor de Souza
Barreto, n° 01, centro, CEP – 45.622-000, Jussari - Bahia, em envelope fechado com as
seguintes informações: Setor De Licitações da Prefeitura Municipal de Jussari, o
número do telefone, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da
empresa.
5.16. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos
estabelecidos acima poderá resultar na inabilitação da empresa arrematadora pelo
pregoeiro, que dará continuidade ao certame convocando via sistema eletrônico
Compras BR às demais licitantes por ordem de classificação.
5.17. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o
participante para que seja obtido preço melhor.
5.18. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
5.19. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo
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interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de
menor preço.
5.20. Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da
LC 123/2006, o sistema aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após
o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja
o valor de referência definido pela administração pública.
6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O
Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.2. O licitante deverá informar no sistema os valores para cada item, afim de
participar da fase de Disputa. Caso arremate o item, deverá encaminhar para a
prefeitura na forma impressa a proposta de preços de forma detalhada, descrevendo
o produto ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade, prazos de validade, de
garantia e de entrega, no que for aplicável, bem como os valores unitários e o total,
cataloga (se houver), sob pena de desclassificação de sua proposta.
6.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão.
6.4. Na hipótese do licitante ser ME/EPP, o sistema importa esse regime dos dados
cadastrais da empresa, por isso é importante que essa informação esteja atualizada
por parte do licitante sob pena do licitante enquadrado
nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o
desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.

6.5. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, em qualquer
hipótese, antes do término da fase competitiva do pregão. Decreto 10.024/2019 art.
30 parágrafo 5º.
7. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
7.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita,
com o(s) valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em
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todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos
documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência
de conta bancária, no prazo estipulado no item 5.23, deste Edital.
Na proposta escrita, deverá conter:
a)

Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto e/ou
serviço ou destacados;

b)

O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais;
c) Especificação e/marca completa do serviço e/ou produto oferecido com

informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação;
d)

Data e assinatura do Representante Legal da proponente.

7.2. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser
entregue no endereço indicado no Anexo 01.
7.3. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que
oferecer o Menor Lance POR LOTE.
7.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado por este Edital.
7.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor.
8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Negociação da proposta
8.1. Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço POR LOTE, observado o
prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital. A adjudicação
por menor preço POR LOTE.
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8.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas no edital.
§ 1º. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos
demais licitantes.
Julgamento da proposta
8.3. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 8.2., 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 no edital.
§ 1º A Licitante vencedora deverá observar os prazos estipulados no art. 5.23, para que o
Pregoeiro possa dá prosseguimento a fase de habilitação.

Atendimento ao disposto Lei Complementar nº 123/2006
8.4. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006,
serão observados os seguintes procedimentos:
8.4.1.

Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que
houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o
seguinte:
a)

a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada
pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no
prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências
habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão.
b)

no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de
pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.4.1, o sistema
realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro
será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”.
c)

não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada, na forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes,
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quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.4.2.

Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.4.1, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
desde que atenda aos requisitos de habilitação.
8.5. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando
for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de
menor valor.
8.6. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará
a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for
necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.

8.7. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente
entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
8.8. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.
8.9. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
a)

no país;

b)

por empresas brasileiras;

c)

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

d) por

empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.10. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
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8.11. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.27 e 5.28 deste Edital, o
Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.
Da aceitabilidade da proposta vencedora
8.12. 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.
8.13. 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.
8.13.1.

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços por itens 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.
8.13.2.

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;
8.13.3.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.13.4.

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, via e-mail, no prazo de vinte até vinte e quatro horas, sob pena de não
aceitação da proposta.
8.13.5.

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.
8.13.6.

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.
8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
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nova data e horário para a sua continuidade.
8.16. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das
previstas neste Edital.
8.17. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.18. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.19. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar
à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo- se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.20. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.21. No final da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
9. HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 02.

10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
10.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pelo proponente.
10.2. Até três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer
interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato
convocatório.
10.3. O pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento da impugnação.
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10.4. Ao final da sessão pública eletrônica, o proponente que desejar recorrer contra
decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua
intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem
memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
10.4.1.

Assim que a o Pregoeiro Habilitar a empresa arrematadora do pregão,o
sistema eletrônico habilitará o campo para que as proponentes interessadas
manifestem eletronicamente o seu recurso. Está fase é aberta e fechada
automaticamente pelo sistema eletrônico do pregão, ficando aberta por 15 minutos.
10.5. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de
recurso.
10.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo
proponente.
10.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
10.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.9. As Impugnações e/ou Recursos deverão seguir da seguinte maneira:
a)

A licitante deverá inserir as impugnações e/ou recursos em campo especifico no
sistema eletrônico da plataforma www.comprasbr.com.br;
b)

em seguida as impugnações e/ou Recursos deverão ser enviados em duas vias
originais e de igual teor para a prefeitura municipal, aos cuidados do Setor de Licitações
localizado na Praça 10 de Novembro, n° 09, Nova Jussari de Cima, CEP – 45.580-000,
Jussari – Bahia, para que possa ser protocolado pelo setor competente. Esta via deverá
estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões e a assinatura do
representante legal para que possa ser anexada no processo. Junto com este
documento original, deverá ser enviada também uma cópia para o e-mail:
licitação@Jussari.ba.gov.brpara que seja possível a publicação on-line das razões da
impugnação e/ou recurso interposto e a decisão cabida a estes.
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11. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações,
definidas neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas:
I.

Advertência;

II.

Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa
plausível aceita pela Administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, ainda que não tenha havido
processo de licitação.
III.

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na prestação do
serviço do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
IV.

O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será
contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo
ajustado;
V. Multa

de 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo
descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
VI.

Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do
objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
VII.

A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de
cobrança administrativa ou judicial.
12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1. Para a licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação1
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.
13. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:
13.2. O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da
Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao
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que foi licitado e às condições de recebimento e aceitação do (s) produto (s)
constantes do anexo 1 deste edital, e deverá ser substituído pelo fornecedor, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o Município, sob pena de
suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo com a legislação vigente.

14. PAGAMENTO
14.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicado pelo contratado.
14.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto
de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos
danos decorrentes.
14.3. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para
comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste
edital.
14.4. Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.

1A dotação deverá ser indicada pela Unidade Administrativa, na hipótese de
Contratação. Segundo Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada
independentemente de dotação orçamentária, pois não ha obrigatoriedade e dever de
contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de
Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria‑Geral da
Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág.
243. Disponível no site www.tcu.gov.br.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
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O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas
e/ou indenizações devidas pelo contratado.
O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla
defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de
compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das
seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa
de juros de mora anual;
EM = Encargos
moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e
a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Prefeitura Municipal de Jussari revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de
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ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Administração Pública
poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
15.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
15.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo.
15.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
15.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e
a exata compreensão da sua proposta.
15.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
15.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
15.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
15.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os
termos deste Edital.
15.10. Não cabe à plataforma eletrônica Compras BR qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à
forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à
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quitação financeira da negociação realizada.
15.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Jussari/BA,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.12. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de
08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura
Municipal de Jussari/BA, para melhores esclarecimentos.
15.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora
fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
15.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
15.15. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
legislação pertinente.
15.16. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos
casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há
substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já
mencionada.
15.17. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores
obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os
eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus
parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94.
Jussari - BA, 06 de abril de 2021.

Nilton Novaes Silva Júnior
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, de acordo com
as especificações abaixo:
LOTE 01
ITEM

QTD

UND

DESCRITIVO

01

20

UND

BOLA DE VOLEI ( BOLA OFICIAL, PESO 260 A 280 GR,
CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CÂMARA AIRBILITY,
MICROFIBRA, MATRIZADA MIOLO REMOVÍVEL E
LUBRIFICADO. ATESTADA PELA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE VOLEI.

02

04

UND

BOLA DE BASQUETE MASC.( PROFISSIONAL, EM
MICROFIBRA, MATRIZADA, CÂMARA AIRBILITY,
MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBTIFICADO, NA
COR VEMERLHA, PESO DE 600 A 650 GR, 75 – 78
CM). ATESTADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE BASQUETE.

03

20

UND

BOLA DE FUTSAL MASC. ( BOLA OFICIAL EM
MICROFIBRA, PESO 410 A 440 GR, CIRCUNFERÊNCIA
61 A 64 CM, CÂMARA DE AIRBILITY, MIOLO SLIP
SYSTEM REMOVÍVEL, MATRIZADA E LUBRIFICADA,
PU ULTRA 100%). ATESTADA PELA CONDERAÇÃO
BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO.

04

06

UND

BOLA DE HANDEBOL FEM.( COURO EM MICROFIBRA,
MATRIZADA, 425 A 450 GR, CIRCUNFERÊNCIA 58 A
60 CM, CÂMARAAIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM
REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, COSTURADA, PU ULTRA
GRIL.). ATESTADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE HANDEBOL.

05

60

UND

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, 32 GOMOS,
CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, TERMOFUSÃO,
COM CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM
REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, PESO DE 420 A 445,
COM CIRCUNFERÊNCIA DE 68.5-69.5 CM. ATESTADA
PELA CONFEDERAÇÃO DE FUTEBOL.
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06

20

UND

BOLA DE FUTEBOL DE AREIA TOPPER BEACH SOCCER
II EM PU POLUIURETANO COM CIRCUFERENCIA DE
70 CM COSTURADA A MÃO E ESTAMPADA COM A
LOGO DA MARCA E NOME

07

04

UND

Bolas de futvôlei; de Couro; Pressao de 0,56 a 0,63
Kg/cm; Com Circunferência de 68 a 70cm.

08

10

UND

UNIFORME PARA ÁRBITRO, 100% poliéster, camisa e
calção ambos com bolso, tamanho adulto e cores
variadas.

09

10

UND

UNIFORME DE JOGO CONFECCIONADO EM
POLIÉSTER, COMPOSTO POR 16 CAMISAS, 16
SHORTS, 16 MEIÕES, 02 CAMISAS PARA GOLEIRO,
COM IMPRESSÃO CENTRALIZADA, MEDINDO 17 CM,
CONFORME MODELO DA LOGOMARCA DA
PREFEITURA.

10

10

JOGO

COLETES DE FUTEBOL EM 100% POLIÉSTER, SEM
MANGA, CORES VERDE, AMARELA, VERMELHA,
AZUL, LARANJA, COM AS MARCA DA PREFEITURA NA
FRENTE, E NAS COSTAS, COM IMPRESSÃO
CENTRALIZADA, MEDINDO 17 CM, CONFORME
MODELO 100% POLIÉSTER.

11

10

UND

REDE DE VÔLEI ( REDE OFICIAL, EM SEDA COM
QUATRO FAIXAS EM ALGODÃO, COM PORTA
ANTENA, DIMENSÕES DE 1,00 X 9,50 M.

12

06

PAR

REDE DE FUTSAL ( TAMANHO OFICIAL, EM SEDA DE
10 X 10 CM, FIO 4.0 MM)

13

06

PAR

REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, REDE PARA FUTEBOL
DE CAMPO PRODUZIDA EM SEDA, COM ESPESSURA
DE 4 MM, COM NEDIDA DE 7,32 POR 2,44 ALTURA,
RESISTENTE A ÀGUA E AOS RAIOS SOLARES,.

14

40

UND

CONES GRANDES COM 60 CM, PLÁSTICO.

15

40

UND

CONE MÉDIO COM 30 CM, PLÁSTICO.

16

04

UND

BOMBA ENCHER BOLA ( COM MANGUEIRA
REMOVÍVEL, QUE SEJA REFORÇADA, RESISTENTE).

17

06

UND

APITO FOX 40 ( PLÁSTICO, COM CORDÃO TRANÇADO
EM NYLON, NA COR CAFÉ).
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18

10

UND

BALDE DE MASSAGISTA, PARA TRANSPORTAR
MEDICAMENTOD PARA OS ATLETAS.

19

02

PAR

ANTENA PARA VÔLEI (PAR) PINTURA EM ESMALTE
SINTÉTICO. COMPOSIÇÃO: FIBERGLASS. DIMENSÕES
APROXIMADAS: DIÂMETRO 3/8 X 1,80 M DE ALTURA.
LISTRADA DE VERMELHO E BRANCO.

20

06

PAR

Cartão de arbitro, fabricado em PVC impermeável,
com local para marcação de número da camisa,
tempo do jogo em aconteceu a infração, motivo do
cartão, tempo em que o gol foi marcado e
substituições, dividido em time local e visitante. O
par deverá apresentar um cartão amarelo e outro
vermelho.

Obs: O QUANTITATIVO DESTINA-SE ÀS DEMANDAS DO ÓRGAO GERENCIADOR DO SRP,
REPRESENTADO, NESSE CERTAME, PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,
ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUSSARI.

1. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
Os materiais esportivos e jogos a serem adquiridos destinam-se às crianças e
adolescentes matriculados na rede municipal de ensino, àquelas beneficiárias dos programas
e projetos sociais, assim como destinam-se às atividades desportivas apoiadas pela
administração municipal.
Tais produtos são de fundamental importância para o desenvolvendo das
competências socioculturais e cognitivas dos beneficiados por meio de atividades lúdicas e
esportivas, possibilitando, ainda, a inserção ao convício social e resgate da auto estima dos
mesmos.
Trata-se, portanto, de ação que atende plenamente o interesse público.

3. DAS AMOSTRAS:
A critério do(a) Pregoeiro(a), durante a classificação das propostas, poderão ser solicitadas
aos licitantes classificados em primeiro lugar, apresentação de amostras dos itens descritos
neste Termo de Referência.
Nesses casos, o(s) licitante(s) vencedor(es) de cada item ou lote se obriga(m) a
encaminhar amostra do material cotado, identificando corretamente cada produto
(referente ao item do Termo de Referência) apresentado, contendo a descrição do material,
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indicações, precauções, validade, cuidados, fabricante/fornecedor e instruções de uso e
conservação, num prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação.
4. DO FORNECIMENTO
4.1. O fornecimento dos produtos ocorrerá parceladamente, de acordo às necessidades
das Secretarias interessadas, em local indicado na Autorização de Fornecimento, no prazo
máximo de 5(cinco) dias úteis a contar do recebimento da mesma.
4.1.1. A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as
quantidades e datas de entregas futuras dos produtos licitados.
4.2. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da
entrega dos produtos.
4.3. A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as
especificações, sem ônus para a Administração Pública.
5. DO PAGAMENTO:
5.1. 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 nota fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável.
5.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de
Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pela 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.
5.3. 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.
5.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicará em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
5.5. 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.
5.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões
fiscais e trabalhista.
5.7. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
I - Constituem obrigações da contratada:
a) Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da
proposta vencedora, bem como do Edital e seus Anexos e Termo de Referencia e Ata
de Registro de Preço,
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 ao(aos) fiscal(is) do contrato indicados pelo Contratante
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessário;
e) Observar as normas legais de higiene a que está sujeita a atividade de distribuição
dos produtos contratados;
7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
7.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR
PREÇO POR ITEM, observadas as especificações referenciais dos produtos.
8. DA VIGÊNCIA DA ATA
8.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
8.2. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro,
admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeiro
inicial da ata, nos termos da legislação que rege a matéria.
8.3. O preço registrado e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(es) serão divulgados
no Diário Oficial do Município e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços.
9. DO TERMO DE CONTRATO
9.1. As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre o Município, por
meio das secretarias requisitantes, e a(s) proponente(s) vencedora(s) serão
formalizadas por meio de termo contratual, observando as condições estabelecidas
neste Instrumento, legislação vigente e na proposta vencedora.
10. DO REGISTRO DOS PREÇOS
10.1.
Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer
alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

10.2.
No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo
deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a
composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão
Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de
reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
10.3.
Sendo julgada procedente a revisão será mantido o mesmo percentual
diferencial entre os preços de mercado e os propostos pela licitante à época da
realização deste certame licitatório.
10.4.
A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em
até 30 (trinta) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o
fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 ANEXO 02
1.

HABILITAÇÃO
1.1.

Conforme o Art. 25 do Decreto 10.024/19 a licitante terá o prazo fixado de oito
dias úteis, contado da data de publicação do aviso do edital, para a apresentação da
proposta e dos documentos de habilitação via plataforma do sistema eletrônico que
será utilizado pela administração.
1.2.

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
1.3.

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, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.
1.4.

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
1.5.

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.
1.6.

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
1.7. Os

licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
1.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1.2.1.

Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa
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1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

a:
Habilitação Jurídica;
Qualificação econômico-financeira;
Regularidade fiscal e trabalhista;
Qualificação técnica e
Documentação complementar.

1.3. Documentos relativos à Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
e) Alvará da Vigilância Sanitária emitido pelo ente federativo onde se
estabeleça o domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual; e
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ).
g) OBSERVAÇÕES:
h) Autorização de funcionamento emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS), em plena
validade;
i)

Certificado de responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional de
Farmácia local, em plena validade;

j) O licitante vencedor deverá apresentar autorização especial de funcionamento –
AE, emitida pela ANVISA, para os medicamentos que constam na relação da Portaria
n.º 344/98, sendo que não será exigido para fins de habilitação, mas será para fins de
contratação.

I.

II.
III.

Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta
deverá ser apresentada juntamente com o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social;
Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação,
desde que registrada e contendo todas as cláusulas legalmente exigidas;
Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada,
ambas deverão ser apresentadas pelo licitante.
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1.4. Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
1.4.1.

Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial
ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede Estadual da licitante
pessoa jurídica ou empresário individual;
1.4.2.

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 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
1.4.3.

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade.
1.4.4.

A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:

I.

No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal
ou, se houver, do Município da sede da empresa;
II.

No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das
páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial,
Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na
Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório
competente.
III.

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados
por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
IV.

A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos
índices apurados pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em
documento próprio, devidamente assinado por Contador ou Contabilista habilitado:
•
•

ILG: maior ou igual a 0,80; e
ISG: maior ou igual a 0,80.

Para participação deste certame, as empresas que no momento do credenciamento
comprovar que estão enquadradas como MEI, estarão dispensadas de apresentarem o Item
1.4.2. Balanço Patrimonial
1.4.5. Prova de que possui, até a data de apresentação das propostas, capital social
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mínimo de até 5% (cinco por cento) do valor ofertado, comprovados mediante
certidão da Junta Comercial, referente ao arquivamento da correspondente
alteração do Estatuto ou Contrato da sociedade; ou por cópia autenticada do
Contrato Social e/ou alterações posteriores devidamente arquivadas na Junta
Comercial, ou certidão equivalente, expedida pelo Registro Civil das pessoas
jurídicas, no caso de sociedade civil.
1.5. Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da
licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou da
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante,
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou da Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa;
Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e Dívida Ativa da União ou da Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa na forma da Lei, que abrange inclusive as
contribuições sociais previstas na lei nº 8.212/91;
Prova de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;
Prova de Regularidade Trabalhista será comprovada mediante a
apresentação de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, ou positiva com efeitos
de negativa, de acordo a Lei nº 12440/11.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o licitante enquadrado como ME/EPP, for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Municipal, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de negativa;
A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea anterior
implicará na inabilitação da licitante e decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.

h)

1.5.7. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante
deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.

i)

1.5.8. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos
licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade
estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência
de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias
contados da data da abertura da sessão pública.
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j)

1.5.9. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).

k)

1.5.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);

l)

1.5.11. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal;

m)

1.5.12. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos
termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

1.6. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
a)

No mínimo 01 (um) atestado, para cada lote, fornecido por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, constando características semelhantes às
do objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo, em papel timbrado da
empresa emitente do atestado, vedada a apresentação de atestados fornecidos
por empresas do mesmo ramo. Em caso de atestados emitidos por órgãos
públicos, os mesmos não serão aceitos apresentados com assinaturas de
pregoeiros e presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude
destes servidores não terem competência legal para atestar recebimentos de
mercadorias ou prestações de serviços;
i.O atestado deverá ser apresentado com o reconhecimento da firma de quem o emitir.
b)

Comprovação de Registro da Empresa e de seu Responsável Técnico no
Conselho Regional de Farmácia (CRF) do estado da Bahia ou do local da sua sede,
contendo dados cadastrais atuais;
c)
Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE, licitante, expedida pela
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme dispõe o Art. 2º, da
Lei Federal nº 6.360/76, Decreto Federal nº 79.094/77, Art. 7º, da Lei Federal nº
9.782/99 e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/9860 (Material Farmacológico).

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
I.

Apresentar Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação,
conforme modelo do
anexo 4;

II.

Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual
ou municipal, conforme modelo do anexo 5;

III.

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 6;

IV.

Declaração de que não emprega menor. A empresa atende ao disposto no
Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 27/10/99),
conforme modelo do Anexo 7;

V.

Declaração de Enquadramento da empresa no regime ME/EPP para efeito
do disposto na LC 123/2006 conforme modelo do Anexo 8),

VI.

Apresentar Declaração de Responsabilidade, informando que 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, conforme Anexo 9.

1.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
I.

Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica,
deverão sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ
ou CPF, se pessoa física;
II.

Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

III.

Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
IV.

Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por
cartório ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Jussari, lotado na
Secretaria Municipal de Administração, designado para a Comissão Permanente de
Licitações, Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio.
V.

Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será
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declarado habilitado.
VI.

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.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 ANEXO 03
ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº.
REPRESENTANTE LEGAL:
TEL: (

FAX: (xx)

xx)
LOTE 01
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E-mail
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ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID

QTE

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

_
Valor Total do Lote: R$..........(...............)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$.........(.................................................................................)
Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para a
entrega dos produtos.
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:
[Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial].

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO DO CNPJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 ANEXO 04
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

CNPJ/MF Nº _
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_

VALOR
TOTAL
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Sediada ________________________________________________________
______________________________________________________________
(Endereço Completo)
A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDECLARA, sob
as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob
a modalidadePregão Eletrônico nº002/2021, instaurada pelo Município de
Jussari/BA, que atende os cumprimentos dos requisitos de habilitação.

Por ser verdade, firmamos o presente. Data
RG

CPF

_ Local _ Nome do declarante

_

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Nome da Empresa)
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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 0XX/2021instaurada pela
Prefeitura Municipal de Jussari/BA, 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.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
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(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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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 ANEXO 07
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

(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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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 ANEXO 08
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP
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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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 ANEXO 09

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico
n° 0XX/2021da Prefeitura Municipal de Jussari/Ba, 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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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 ANEXO 10

- MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____ / 2021
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 45622000, 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
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pertinentes, conforme o PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0092/2021,
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
___/___/2021, ou com o fornecimento total dos produtos/materiais, o que ocorrer primeiro.
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.
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§ 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.
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 ELETRONICO
006/2019, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como
as cláusulas deste instrumento.
III – O prazo máximo de entrega é de 5(cinco) 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:
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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;
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.
§ 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.
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§ 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)
_____________________________________________
XXXXX
Contratada
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ANEXO11
MINUTADAATADEREGISTRODEPREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
ANEXO III - 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 45.545000, 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 ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0092/2021,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, publicada no DOM nº.30/01/2017, 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 contratação de empresa para
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1.Os preços dos produtos/materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora
do PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019, conforme tabela (s)
abaixo:
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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 .............

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QUANT

MARCA

VALOR
UNITARIO

01
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 05 (cinco) 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
ELETRONICO 006/2019, 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
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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.
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;
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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 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.
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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.
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 ELETRONICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0092/2019
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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