ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27, CONDE-BA.
C.N.P.J 14.126.692/0001-23

EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020-2022
DADOS DO EDITAL

Conde, 22 de junho de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
N° 020/2022 - CPL
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 055/2022
II – LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO (Horário de Brasília):
Inicio do Recebimento das propostas de preços: 04/07/2022, a partir das 8h00min;
Encerramento do Recebimento das propostas de preços: 06/07/2022, as 10h00min;
Abertura das propostas de preços: 06/07/2022, às 10h00min;
Início da sessão de disputa: 06/07/2022, às 11h00min.
SITE: PROVEDOR DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO: https://www.licitacoese.com.br/aop/index.jsp
Pregoeiro: Ricardo de Sousa Andrade
III – OBJETO DA LICITAÇÃO:
Registro de Preços para possível e eventual prestação de serviços de locação de veículos
pesados e veículos de médio porte sem condutor, visando atender as necessidades das
secretarias da prefeitura municipal de Conde-BA.
IV – VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO:
a) DO REGISTRO DE PREÇOS: O prazo do registro de preços será de 12 (doze) meses,
contados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial.
V – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento será realizado pela unidade compradora, em até 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento e aceitação dos produtos, mediante a emissão de nota fiscal
eletrônica e apresentação dos documentos fiscais e trabalhistas legalmente exigíveis e
devidamente atestados pelo servidor/comissão de recebimento.
VI – DAFISCALIZAÇÃO E GESTÃO:
A fiscalização e a gestão desta contratação será feita pela Secretaria Administração do
município de Conde.
VII – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas, que apresentarem os
interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas
neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado;
Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam declaradas inidôneas, na
forma das leis e regulamento citados neste Edital;
É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas
em lei.
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VIII - ANEXOS:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de Proposta de Preço;
Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação;
Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo V - Formulário de Dados para assinatura da Ata de Registro de Preços;
Anexo VI - Minuta do Contrato;
Anexo VII -Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte;
Anexo VIII - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal.
O MUNICÍPIO DE CONDE/BA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
designada pelo Decreto Municipal n.º 010/2022, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo
menor preço POR ITEM, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus
anexos.
O VALOR REFERÊNCIAIL ESTIMADO PARA O ITEM DESTE CERTAME É:
LOTE 01 - R$ 501.300,00
LOTE 06 - R$ 426.000,00
LOTE 02 - R$ 107.550,00
LOTE 07 - R$ 543.750,00
LOTE 03 - R$ 398.750,00
LOTE 08 - R$ 483.600,00
LOTE 04 - R$ 360.000,00
LOTE 09 - R$ 168.750,00
LOTE 05 - R$ 203.000,00
LOTE 10 - R$ 110.000,00
VALOR POR ITEM ESTIMADO R$ 3.302.700,00, (três milhões, trezentos e dois mil e
setecentos reais)
OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A
ESTA
LICITAÇÃO
(RESPOSTAS
AQUESTIONAMENTOS,
IMPUGNAÇÕES,
RECURSOS,
ETC.)
NO
SITE
DA
PREFEITURA
EM:
https://www.conde.ba.gov.br/Site/DiarioOficial E DE LICITAÇÕES DO BANCO DO
BRASIL(WWW.LICITACOES-E.COM.BR), SENDO EXCLUSIVOS RESPONSÁVEIS
PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DENEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA
DE QUAISQUER MENSAGENS EMITIDAS PELO PORTAL. NO CASO DE
RETIFICAÇÃO SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DOS INTERESSADOS EM
PARTICIPAR DO CERTAME ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES E VERIFICAR AS
ALTERAÇÕES REALIZADAS.
1. REGÊNCIA LEGAL
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02, suas
alterações e lei 8.666/93, Decreto Federal 10.024/19, Decreto Municipal Nº 027/2017, e Lei
Complementar 123/06 e suas alterações posteriores e o Decreto Municipal nº 051 de 02 de junho
de 2020.
2. TIPO
2.1 Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preço
2.2 Menor Preço POR ITEM.
2.3 Empreitada por preço unitário.
3. OBJETO
3.1 Indicado no campo III - Dados do Edital.
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4. ENDEREÇO ELETRÔNICO
4.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública online, conduzido por servidor público
denominado (a) PREGOEIRO (A), por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação –
Internet, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
www.licitacoes-e.com.br constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, coordenador do
sistema, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de
criptografia,garantindo segurança em todas as fases do certame.
5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO
5.1 Indicados nos campos II- Objeto da licitação.
5.2 O interessado deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o
recebimento e abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa.
5.3. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
6.1 DO LICITANTE:
6.1.1 Os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão estar credenciados junto ao
Banco do Brasil S/A, antes da data de realização do Pregão.
6.1.2 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.
6.1.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) declarados inidôneos por ato da Administração Pública Direta ou Indireta;
b) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
c) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município de Conde, nas
hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93;
d) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93;
e) tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como
dirigente, acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou
controlador ou responsável técnico, consoante o art. 9º, II da Lei 8.666/93.
6.2 DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:
6.2.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional,
fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades
controladas pelo poder Executivo Municipal, que participaram dos procedimentos iniciais do
Sistema de Registro de Preços elencados no Termo de Referência anexo I deste Edital integrarão a
Ata de Registro de Preços.
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6.3 DO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE:
6.3.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional,
fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades
controladas pelo poder Executivo Municipal que não participaram dos procedimentos iniciais da
licitação, atendidos os requisitos do Decreto Municipal n.º 027/2017, não integrarão a Ata de
Registro de Preços. Neste caso poderão solicitar ao órgão Gerenciador adesão à Ata de Registro
de Preços.
7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E
7.1 Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do
Banco do Brasil S/A sediadas no País.
7.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma, atribuindo-lhes
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitaçõese do Banco do Brasil S/A.
7.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
7.4 A chave de identificação e a senha terão validade de um ano e poderão ser utilizadas em
qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por
iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado.
7.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
7.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
8. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
8.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação de senha pessoal e
intransferível do credenciado da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. Obs.:
a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitaçõese.com.br, opção ”Acesso identificado”.
8.2 O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação previstas no Edital.
8.3 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, bem como pela sua desconexão.
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8.4 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
8.5 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.
9. PROPOSTA ELETRÔNICA, PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
9.1 A partir do horário previsto no sistema terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e
condições de fornecimento previstas no Edital.
9.1.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital e proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
9.1.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
9.2 Deverá constar no campo “Informações adicionais” do sistema licitações-e e na proposta
escrita,detalhamento de todas as características do serviço de forma clara e inequívoca. Deverá
constar no campo “Informações adicionais” do sistema licitações-e detalhamento de todas as
características do serviço de forma clara e inequívoca, e marca, quando for o caso, dos produtos
ofertados, VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
9.3 Aberta à etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
9.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos estabelecidas no edital.
9.5 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos
anteriormente apresentados pelo mesmo licitante.
9.5.1Não serão registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
9.5.2 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 05 (cinco)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos.
9.6 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.
9.7 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.
9.8 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.
9.9 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
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9.10 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.
9.11 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificação do detentor do lance.
9.12 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o PREGOEIRO examinará a
aceitabilidade da primeira oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
9.13Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação
que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes
de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
9.14 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições
deste Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da
realidade do mercado.
9.15 O PREGOEIRO anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão
pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor
valor, a proposta que, em consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou o
menor preço.
9.16 Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei
complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
9.16.1.Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada, e empate real as que sejam iguais.
9.16.2.Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exequível,
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.16.3.Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo
de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
9.16.4.Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o
direito, ou se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à
microempresa ou empresa de pequeno porte subsequente em situação de empate, se houver, na
ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste
edital.
9.16.5.No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais,
será considerado como melhor classificado, aquela que registrou seu preço primeiro no sistema.
9.16.6. O disposto neste item 9.16 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.16.7.Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei, procedendo-se,
sucessivamente a convocação na respectiva ordem de classificação dos licitantes, vedado qualquer
outro critério.
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9.16.7.1.Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
9.17. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o PREGOEIRO examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.18. Havendo necessidade, o PREGOEIRO suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
9.19 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.
9.20 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.
9.20.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
9.20.2 Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, 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.
10. PROPOSTA ESCRITA
10.1 A proposta de preços escrita contendo a planilha com os valores atualizados em conformidade
com os lances eventualmente ofertados e especificações detalhadas do objeto,deverá ser
encaminhada
à
Comissão
através
do
e-mail
licitacaocondeba@outlook.com/
E
licitacao@conde.ba.gov.br/, no prazo máximo de 2 (duas) horas contados a partir do encerramento
da disputa de lances.
10.1.1 A proposta de preços escrita deverá ser apresentada em conformidade com as informações
contidas no anexo II deste ato convocatório, em papel timbrado da licitante, redigida por meio
mecânico ou informatizado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, de forma clara e
inequívoca,assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da
licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:
a) Razão Social, N.º do CNPJ, telefone/e-mail/contato da empresa.
b) Marca e/ou modelo dos produtos ofertado.
c) Preço unitário e POR ITEM do item expresso em moeda nacional.
c.1) As propostas eletrônica e escrita e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para execução do objeto desta licitação, tais como:transporte e todos os
custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto;tributos; emolumentos;
contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega CIF/Conde; treinamento; seguros;
encargos sociais e trabalhistas; equipamentos de proteção individual e demais despesas inerentes,
devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não
cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão
de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
d) Prazo de validade mínimo da proposta de 120 (cento e vinte) dias.
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10.1.2 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será analisada a documentação de
habilitação, para confirmação das suas condições de habilitação.
10.2 Não serão aceitas cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional,
salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a
incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
10.3 Terá a proposta desclassificada, a licitante que não atender ao disposto nos itens 9 e 10
deste edital.
11. HABILITAÇÃO
11.1 Os documentos necessários à habilitação, deverão estar com prazo vigente, à exceção
daqueles que, por sua natureza, não contenham validade e poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que
realizará o Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos”
ou“ solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital.
11.1.1 As Certidões deverão ter a validade relativa à data de ocorrência do certame, sob pena de
inabilitação. Salvo as licitantes classificadas remanescente, convocadas posteriormente em razão
da desclassificação ou inabilitação do arrematador do item.
11.2 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação:
11.2.1 Habilitação Jurídica
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.
c) 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.
d) Cópia dos documentos dos sócios ou do representante legal (RG e CPF) autenticadas.
11.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativada União,
no âmbito da RFB e da PGFN abrangendo inclusive as contribuições sociais, previstas nas alíneas
“a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212,de 24 de julho de 1991;
b) Prova de regularidade com as Fazendas Estaduais e Municipais da sede da licitante.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),mediante
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF.
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 180
(cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com a Legislação federal “Lei nº
12.440, de 07 de julho de 2011”.
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11.2.3 Qualificação Técnica
a) Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante para comprovação de
capacidade técnica para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da
licitação, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa.
a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da
emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de
quem assina o documento.
a.2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da
Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios
ou diretores da Concorrente.
11.2.4 Qualificação Econômico-Financeira
a)
Certidão Negativa de concordata ou falência, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou,
na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação
sobre pena da inabilitação;
a.1) Caso o licitante encontre-se em recuperação judicial, será admitida a sua participação,
desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório,
na forma do Acórdão nº 1201/2020 – Plenário – TCU
b) Comprovação, na forma da lei, de possuir, na data de abertura dos envelopes da presente
licitação, admitida a atualização para essa data através de índices oficiais, capital social ou
patrimônio líquido de, no mínimo 10% do valor POR ITEM estimado da referida licitação.
11.2.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente
identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal
conforme Anexo VI.
11.2.6 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
11.2.7 A regularidade dos documentos exigidos no subitem 11.2.2 será confirmada a autenticidade
por meio de consulta “on-line”.
11.3 Quando a licitante estiver participando da licitação com a documentação de habilitação de uma
filial, deverá apresentar os documentos relativos à Prova de Regularidade com a Fazenda Federal,
com a Seguridade social e Certidão de Falência ou Concordata da sede da licitante.
12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
OUDESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
12.1 O não atendimento a qualquer das exigências, bem como às especificações dos anexos deste
Edital, desclassificará ou inabilitará a licitante, respeitado o disposto neste edital.
12.2 Critério de Julgamento da Habilitação.
12.2.1 Serão habilitadas as licitantes que atenderem todas as exigências deste edital.
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12.2.2 A licitante que deixar de atender às condições de habilitação contidas neste edital,apresentar
documento (s) incompleto (s), ilegível (is), com borrões, rasuras, entrelinhas,ou, ainda, com seus
prazos de validade vencidos será inabilitada. Salvo o tratamento diferenciado às Micro e Pequenas
Empresas no tratamento diferenciado da Lei Complementar 123/2006 e Alterações posteriores, nas
restrições relativas às certidões de regularidade fiscal.
12.3 Critérios de Julgamento Proposta de Preço.
12.3.1 O critério de julgamento das propostas será o de menor preço POR ITEM, observados os
prazos para fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital.
12.3.2 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do
Pregoeiro, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.
12.3.3 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a
idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta, a exemplo de:
a) Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, a Comissão
poderá proceder à diligência para que a licitante efetue a correção dos cálculos,mantendo os
preços unitários e os quantitativos da planilha, passando a ter validade o resultado após a correção.
b) Ocorrendo divergência entre o valor total numérico e o valor descrito por extenso apresentados
na proposta ao documento equivalente, prevalecerá o extenso.
c) Os preços unitários e totais deverão ser arredondados e apresentados com 02 (duas)casas
decimais, salvo se na falta dessa operação não implicar alteração nos valores unitário e total da
planilha.
12.3.4 A classificação das propostas será por ordem crescente,
vantajosa,considerando-se os critérios estabelecidos neste Edital.

a

partir

da

mais

12.3.5 Será desclassificada a proposta que:
a) esteja em desacordo com o solicitado no Edital, e que não possibilite a aplicação do disposto nos
subitens 12.3.2 e 12.3.3 deste edital.
b) apresente divergência entre os quantitativos da planilha da licitante e a planilha do Município.
c) não atender a(s) diligência(s) solicitadas pela Comissão, inclusive a constante nos subitens
12.3.2 e 12.3.3 deste Edital.
12.4 Até a assinatura da Ata de Registro/Contrato/Nota de Empenho poderá a Comissão de
Licitação desclassificar a licitante, em despacho motivado, sem direito a indenização ou
ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstancia anterior
ou posterior ao julgamento desta licitação que revele inidoneidade ou incapacidade financeira,
técnica ou administrativa.
12.5 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízos
sanções cabíveis.
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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13.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) Pregoeiro (a) sempre
que não houver recurso.
13.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Superior e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo (a) Pregoeiro (a)
ou,quando houver recurso, pela própria Autoridade Superior.
14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
14.1 Até o terceiro dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
14.2 Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 02 (dois) dias
úteis.
14.3 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer da decisão
do(a) Pregoeiro(a), sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, o qual
deverá ser protocolado na Comissão Permanente de Licitação – CPL, (horário de atendimento das
8h
às
14h),
ou
encaminhado
por
e-mail,
através
do
endereço
eletrônico:
licitacaocondeba@outlook.com/licitacao@conde.ba.gov.br/. Os interessados ficam, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo de declaração do recorrente.
14.3.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e quatro) horas
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor.
14.3.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua
intenção de interpor recurso naquele momento.
14.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
14.5 Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a), em regra, terão efeito suspensivo, sendo este
restrito ao item objeto das razões oferecidas.
14.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.7 Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro (a), no endereço
citado abaixo, o qual deverá ser recebido, examinado e submetido à autoridade competente que
decidirá sobre a sua pertinência.
14.8 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos
prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo proponente.
14.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de
Pregão da CPL, situada na Praça Altamirando Requião n.º 27, Centro, Comissão Permanente de
Licitação – CPL de Conde/BA, CEP 48.300-000.
15. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data da
publicação da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial.
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15.2 O registro do fornecedor será cancelado nas hipóteses previstas no Art. 19 do Decreto
Municipal n.º 27/2017.
15.3 O registro de preços poderá ser cancelado na ocorrência de fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
I - por motivo de interesse público;
16. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 Após a homologação do resultado da licitação pela autoridade competente, a licitante
vencedora e as licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço da
vencedora serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 02 (dois) dias
úteis.
16.2 A Ata de Registro de preços será assinada pela licitante vencedora, e pelas licitantes que
concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço da vencedora e pela autoridade
competente do órgão gerenciador.
16.3 A licitante, incluída na Ata de Registro de Preços, está obrigada a celebrar os instrumentos
contratuais nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria
ata, quando convocado.
16.4 Será excluída da Ata de Registro de Preços a licitante que deixar de assiná-la no prazo fixado.
16.5 Quando a licitante vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidos, é facultado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas.
16.6 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de preços,
inclusive ao acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/1993.
17. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES
NÃOPARTICIPANTES
17.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência,pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal
direta,autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia
mista e demais entidades controladas pelo poder Executivo Municipal, que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
17.2 O pedido de utilização da Ata de Registro de preços deverá ser consultado ao órgão
gerenciador da Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, devidamente formalizado
por escrito pela Autoridade competente do órgão solicitante.
17.3 Cabe ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras resultantes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
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17.4 As aquisições ou contratações adicionais referenciadas neste item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
17.4.1 O total de utilização de cada item não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo
inicialmente registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
17.5 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata de Registro de Preços após a
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata.
17.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
17.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observados a ampla defesa e
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
17.8 Compete ao órgão não participante a responsabilidade de adimplemento das obrigações
contratuais.
18. CONTRATAÇÃO
18.1 Homologada a licitação pela Autoridade Superior, o Órgão Participante poderá manifestar ao
Órgão Gerenciador a formalização da contratação, dentro do quantitativo previamente estabelecido.
18.2 O Órgão Gerenciador convocará o promitente fornecedor para retirar a Nota de Empenho ou
documento equivalente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da
convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
proponente fornecedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
órgão comprador.
18.2.1 A contratação de que trata o subitem 18.2, deverá ser efetuada com os fornecedores
registrados por intermédio de Nota de Empenho, bem como pela autorização de fornecimento ou
por outro instrumento hábil, em conformidade com o edital e com o art. 62 da Lei
Federal8.666/1993.
18.2.2 Para cada fornecimento será emitido uma Nota de Empenho ou documento equivalente.
18.2.3 No ato da retirada da Nota de Empenho ou documento equivalente, o promitente fornecedor
deverá apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o
seu preposto para tanto, em nome da empresa, quando for o caso.
18.2.4 O instrumento contratual decorrente do SRP deve ser assinado no prazo e validade da Ata
de Registro de preços.
18.2.5 Caberá aos órgãos participantes e não participantes a emissão de nota de empenho de
despesa, atendendo a normatização do órgão gerenciador.
18.2.6 Caberá aos titulares dos órgãos participantes e não participantes, a formalização do
processo para aquisição junto ao órgão gerenciador.
18.3 Havendo recusa do promitente fornecedor em atender a convocação no prazo mencionado no
subitem 18.2 é facultado ao Órgão Gerenciador convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, ou, ainda, revogar a
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licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser revalidadas as certidões de regularidade
fiscal, que deverão atender as exigências editalícias.
18.4 A execução do objeto não poderá ser cedida, transferida ou subcontratada, no todo ou em
parte,sem a prévia e expressa anuência da Contratante.
18.5 Os instrumentos contratuais decorrentes do SRP podem ser alterados, observado o disposto
no caput do art. 65 da Lei Federal 8.666/1993.
19. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
19.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de
Empenho ou documento equivalente da unidade gestora da despesa.
19.2 Não poderão ser entregues produtos fora das especificações, sem rotulagem que obedeça a
legislação em vigor e com marca diferente da constante na Ata de Registro de Preços.
19.3 Os produtos serão recebidos pelos responsáveis pelo recebimento e inspeção, nas seguintes
condições:
19.3.1 Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação, no prazo de até 10 (dez) dias contados do seu recebimento.Sendo
constatados defeitos e divergências das especificações, o setor responsável recusará o
recebimento, dando ciência dos motivos da recusa à contratada, que assumirá todas as despesas
daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas na lei, devendo, no prazo de 10 (dez) dias
contado a partir da notificação, repor o produto. Caso a verificação não seja procedida reputar-se-á
como realizada dentro do prazo fixado.
19.3.2 Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação que comprove a adequação do
fornecimento, ou, no caso em que não haja por parte da contratante, qualquer manifestação até o
prazo final do recebimento provisório.
19.3.3 Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto caso não haja qualquer manifestação da
CONTRATANTE, até o prazo final do recebimento provisório.
19.3.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela
perfeita execução, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
19.4 Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não
atender as especificações e marcas definidas na Ata de Registro de Preços, ou, quantidades a
menor ou a maior do que a solicitada.
19.5 Correrá por conta da FORNECEDORA, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos
e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento.
19.6 A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de
fornecimento indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta da FORNECEDORA.
19.7 A FORNECEDORA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os produtos em que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto
desta Ata de Registro de Preços, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora
da convocação, independente da aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
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19.8 CONTRATANTE não se responsabilizará pelos produtos no caso de descumprimento do prazo
estabelecido no item 19.7, podendo ser adotada qualquer medida para desobstruir o almoxarifado
do órgão solicitante, conforme cada caso.
19.9 A entrega deverá ser realizada por preposto da FORNECEDORA, devidamente uniformizados
e identificados.
19.10 Os produtos, nacionais ou importados, deverão ser entregues contendo rótulos e bulas com
todas as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de
Defesa do Consumidor.
20. PAGAMENTO
20.1 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE nas condições indicadas no campo V –
Dados do Edital/ Condições de Pagamento.
20.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA,
o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data
em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
20.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito a reajustamento de preço.
20.4 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pela
CONTRATADA, através de Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou por outros instrumentos
hábeis, nas formas previstas no art. 62 da Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.
20.5 a prestação do serviço por parte da CONTRATADA, para uma determinada unidade, não
poderá estar vinculada a débitos de outras unidades, porventura existentes, sob pena de sanções
previstas em lei.
21. REVISÃO DE PREÇOS
21.1 Toda vez que for constatado através de pesquisa de preços, que os valores registrados na Ata
de Registro de Preços estão divergentes daqueles praticados no mercado, a Administração
Municipal poderá:
21.1.1 Revisar os itens com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado, na
formados Arts. 16, 17 e 18 do Decreto Municipal n.º 27/2017.
21.1.2 Revogar a Ata de Registro de Preços na ocorrência do disposto no parágrafo único do Art.
18 do Decreto Municipal n.º 27/2017.
21.2 A revisão dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, deverá
ser realizada mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pela Administração Municipal.
21.3 A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada item
constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as parcelas relativas à mãode-obra direta, demais insumos, encargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao
preço final.
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21.4 A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro
de Preços de proceder às futuras revisões, caso venha à CONTRATADA solicitar equilíbrio
econômico financeiro.
21.5 A cada pedido de revisão de preço deverá a CONTRATADA comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a
nova composição do preço.
21.6 No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante comercial, deverá
demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das
parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargo
sem geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de
Custos).
21.7 A critério da Administração Municipal poderá ser exigido da CONTRATADA lista de preço
expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e
numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.
21.8 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal adotará,
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa
de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a
ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices
setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou
indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória
dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias.
21.9 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da
licitação,devidamente apurado, e os propostos pela CONTRATADA/Detentora do Registro de
Preços, será mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de
forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.
21.10 A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da publicação da
deliberação na imprensa oficial.
21.11 É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.
21.12 A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, estaduais
e municipais, que são soberanas previsões deste item.
22. CANCELAMENTO
22.1 DO REGISTRO DO FORNECEDOR
22.1.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado sem justificativa, na hipótese deste se tornar superior
ao preço praticado no mercado;
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d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal8.666/1993 ou no
art. 7º da Lei Federal 10.520/2002.
22.1.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” deste item
será formalizado, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
22.2 DO REGISTRO DE PREÇO
22.2.1 O registro de preços poderá ser cancelado na hipótese prevista no subitem 22.1.2 ou,
ainda,na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por motivo de interesse público;
22.2.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão
gerenciador, nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços.
23. INCIDÊNCIAS FISCAIS
23.1 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam
devidos sem decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a PROMITENTE
FORNECEDORA.
23.2 A PROMITENTE FORNECEDORA deverá ter levado em conta, na apresentação de sua
proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas
as despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados
pela autoridade competente.
23.3 Ficando comprovado depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
PROMITENTEFORNECEDORA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a
quaisquer tributos não incidentes sobre a compra, tais valores serão imediatamente excluídos, com
a MUNICÍPIO, do valor por ventura.
24. PENALIDADES
24.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o município, sendo descredenciado do
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá seu registro cancelado,
além de sanções civis e criminais, após prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e
o contraditório, quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de preços;
b) recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
d) não mantiver a proposta;
e) deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;
f) fraudar a execução do instrumento contratual;
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g) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração pública;
h) cometer fraude fiscal.
24.2 Nenhum pagamento isentará a FORNECEDORA das suas responsabilidades na execução do
objeto, as quais prevalecerão até a vigência da Ata de Registro de Preços e da garantia do produto,
quando for o caso.
24.3 A FORNECEDORA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal.
24.4 A FORNECEDORA após regular apuração pelo descumprimento parcial ou total dos
compromissos assumidos estará sujeito à aplicação das seguintes penalidades:
24.4.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
24.4.2 Multa por atraso imotivado do fornecimento do produto, nos prazos abaixo definidos:
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto;
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de
empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do
produto;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou
documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto.
24.4.3 Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15(quinze) dias;
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da contratação, no
âmbito da Administração Pública Municipal.
24.4.4 Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor POR ITEM da Nota de Empenho
ou documento equivalente, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal,
quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de
10% a 20%, sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente;
b) paralisar a execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração:
multa de 10% a 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente;
c) adulterar ou alterar as características: físicas, químicas ou biológicas do produto fornecido: multa
de 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente e suspensão do direito de
licitar e contratar com o município pelo prazo de até cinco anos;
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado, deteriorado ou
danificado: multa de 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente; e
suspensão do direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de até cinco anos;
e) entregar produto que cause danos à Administração ou a terceiros, devidamente comprovada:
multa de até 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente, independente das
medidas civis, além de reparação do dano.
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24.5 A suspensão temporária da FORNECEDORA durante a vigência da Ata de Registro de
Preços,impedirá a mesma de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município
até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
24.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal,
por até 5(cinco) anos, quando a FORNECEDORA incorrer por duas vezes nas suspensões
elencadas no subitem 24.4.3 e 24.4.4 e enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes
e depois de decorrido o prazo da penalidade aplicada.
24.7 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias
ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a
critério da Secretaria Municipal da Administração.
24.8 Caso o valor da multa seja superior ao valor da Nota de Empenho ou documento equivalente,
a FORNECEDORA responderá pela sua diferença, a qual será cobrada judicialmente.
24.9 Não será efetivado qualquer pagamento à FORNECEDORA enquanto não efetuado o
pagamento da multa devida.
24.10 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do
grau da infração cometida pela FORNECEDORA e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração cancele esta Ata de Registro de Preços.
24.11 As sanções previstas no item 24 desta Ata de Registro de Preços são de competência
exclusiva do titular da Secretaria Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção
prevista no subitem 24.4.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vistas.
24.12 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à FORNECEDORA, sob pena de multa.
24.13 O cancelamento do registro, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da
autoridade competente do órgão gerenciador.
24.14 O procedimento para aplicação de penalidade de advertência e multa relativas ao
inadimplemento de obrigações contratuais é conduzido pela Coordenação de Materiais e
Patrimônio, e a penalidade aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da Administração.
25. TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E
EMPRESAS DEPEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES).
25.1 Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
devidamente identificadas nos termos do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06 e alterações
posteriores, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
25.1.1 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, prorrogável por igual período, a critério da Comissão de
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Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
25.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 25.1.1, implicará na
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
25.1.3 Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de
Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha apresentado
a melhor proposta, ou revogar a licitação.
25.2 Em caso de empate entre as propostas apresentadas será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
25.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.
25.3 Para efeito do disposto no item 25.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresenta proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em
seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alínea “a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do item 25.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 25.2.1, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
25.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 25.3, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
25.5 O disposto nos itens 25.2 e 25.3 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
25.6 Independente do disposto nos itens 25.2 e 25.3, a microempresa ou empresa de pequeno
porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
26. DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os
responsáveis pela licitação, querem direta ou indiretamente.
26.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos
termos deste edital e seus anexos.
26.3 Poderão ser admitidos, pelo (a) Pregoeiro (a), erros de natureza formal, desde que não
comprometam o interesse público e da Administração.
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26.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Prefeito
Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato
superveniente, comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da
licitação.
26.5 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, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções
cabíveis.
26.6 É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
26.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo
no prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
26.8 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 de sua
proposta.
26.9 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.
26.10 Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado do(a)
Pregoeiro(a).
26.11 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a
idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta.
26.12 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 ou do Estado.
26.13 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a) com base na
legislação vigente.
26.14 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
26.15 Fica designado o foro da Cidade de Conde, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de
quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
Conde/BA, 22 de junho de 2022.

RICARDO DE SOUSA ANDRADE
PRESIDENTE DA CPL
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1. Contratação de empresa por Sistema de Registro de Preços, conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93,
regulamentada através do DECRETO MUNICIPAL nº 027/2017, para prestação de serviço de locação
de veículos pesados e veículo de médio porte sem condutor, visando atender as necessidades das
secretarias da Prefeitura Município de Conde/BA.
2. JUSTIFICATIVA:
2.1. O Município de Conde possui uma grande extensão de estradas vicinais, motivando o ato
administrativo diante da necessidade de deslocamento de bens e pessoas, bem como atender as
demandas de diversas Secretarias do Município de Conde/BA, tendo em vista que não dispõe na
frota própria, de veículos suficientes para suprir as necessidades diárias da administração,
recorrendo-se a locação destes veículos / equipamentos por meio de procedimento licitatório onde
se busque uma proposta que melhor atenda às necessidades da administração municipal, dentro dos
princípios da legalidade para a execução dos serviços e segurança de seus usuários.
2.2. A referida contratação faz-se necessária, uma vez que, é essencial a manutenção de ruas e das
estradas vicinais do Município, uma vez que Conde é uma cidade que possui grande parte de sua
economia na produção rural, bem como no Turismo, atividades essas que geram o sustento da muitas
das famílias de nosso município, onde muitos dos povoados existente possui um grande
distanciamento da sede, sendo assim, é imprescindível que as estradas estejam em boas condições de
trafegabilidade para escoar a produção, garantindo aos nossos produtores a possibilidade de dar a
destinação final à sua produção, tal como uma melhor locomoção ao nossos visitantes. Tendo em vista
as más condições por conta das Chuvas, se faz necessária a manutenção constante para também
proporcionar melhor acessibilidade dos transportes da zona rural para a sede do município, inclusive o
transporte escolar.
A presente contratação abrangerá também o fornecimento integral do objeto referente à
locação, incluindo, portanto, a manutenção preventiva e/ou corretiva da frota, limpeza e seguro. Essa
aglutinação do objeto se justifica face ao Princípio da Economicidade, uma vez que a aquisição em
separado demandaria contratação específica, onerando a Administração Pública com controles
adicionais, pessoal e demais itens necessários para tal.
Para continuidade das atividades de obras e serviços observa-se a necessidade de adquirir a
contratação de locação de horas de máquinas pesadas e caminhões, uma vez que são veículos que não
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são utilizados com tanta frequências ou seja todos os dias do mês, desta forma permitirá atender os
serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura visando auxiliar na execução de serviços. O número
de horas solicitado foi definido a partir de um estudo da necessidade real do município, dos serviços
prestados no ano anterior, sem citar que ao locar máquinas pesadas por hora não possui custo de
manutenção.
Por serem serviços que guardam relação entre si, sendo esses serviços acessórios ao principal, a
contratação conjunta impede que haja desabastecimento de parte do objeto, o que poderia ocorrer
com diversos contratos apartados e com vigências diversas.
Nesse sentido, a contratação de todos os serviços permitirá que a Administração se beneficie da
economia em escala, com a consequente redução dos custos operacionais decorrentes da contratação
em separado.
Dessa forma, pretende-se locar, por meio de pregão eletrônico, por menor preço por item, de
acordo com as especificações descritas neste Termo de Referência, com Ata de Registro de preços
válida por 12 (doze) meses.
O presente documento tem o objeto de locar máquinas diversas e veículo de médio porte que
irá atender as diversas demandas próprias da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para
garantir ferramentas primordiais no desenvolvimento das atividades.
Diante das atividades a ser desenvolvidas o equipamento do tipo caçamba truck sem
condutor será utilizado mensalmente para atender as demandas de manutenção de vias.
Quanto aos veículos de Médio Porte: A agilidade nos deslocamentos dos veículos é
estrategicamente comprovada para o sucesso das atuações. no entanto, devido ao alto
custo do pagamento por horas, o qual acontecia anteriormente, solicitamos o pagamento
mensal, logo, a presente atenderá as necessidades de agilidade e segurança para o
transporte de material bem como o deslocamento dos colaboradores para os destinos
necessários, cooperando em situações de emergência (esporádicas), bem como este tipo de
veículo atenderá demandas administravas e sociais.
Diante do exposto, fica evidenciada a necessidade de estabelecer as formas de pagamento
acima, que possibilitará um aumento na eficácia na execução das atribuições devido ao
incremento na logística de transporte de carga.

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão suportadas pelos recursos destinados
no Orçamento da Prefeitura Municipal de Conde - BA.
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4. ESPECIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS:
QTD. DE
REF.DO VEÍCULO VEÍCULOS (I)
(b)

Valor
Unit.
(c)

ITEM

DESCRIÇÃO

UND.MEDIDA

QNTD.
(a)

ValorTotal
(d)=(a*c) *b

1

Locações de Caminhões Truck
Caçamba
Basculante
16
m³,comeixo
simples
na
carroceria, ou seja, um eixo
frontal e outro traseiro de
rodagem
simples.
Sua
capacidade é de até 6 toneladas,
tem peso bruto máximo de 16
toneladas
e
comprimento
máximo
de
14
metros.
Em perfeitas condições de uso.
O custo de manutenção,
transporte, reposição de peças,
será de responsabilidade da
empresa contratada. Todos os
equipamentos de segurança
exigidos pelo CONTRAN.

MÊS

12

3

R$
-

2

Locação
de
veículo
tipo
caminhonete, cabine simples,
com capacidade mínima 02
(Dois) ocupantes, carroceria
aberta, a diesel, motor MWM a
diesel motorização acima de
83CV, 25,3 kgfm de torque. Em
perfeitas condições de uso.
O custo de manutenção,
transporte, reposição de peças,
será de responsabilidade da
empresa contratada. Todos os
equipamentos de segurança
exigidos pelo CONTRAN.

MÊS

12

1

R$
-
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3

Locação Trator de Esteira tipo
D6.
Peso
operacional:
12.886
kg,dados da lâminatipo VPAT,
capacidade
2,7
m³
Dimensões (LxA) 3.360 mm
(L).Em perfeitas condições de
uso. O custo de manutenção,
transporte, reposição de peças,
será de responsabilidade da
empresa contratada. Todos os
equipamentos de segurança
exigidos pelo CONTRAN.

HORA

1.100

1

R$
-

4

Locações
de
Caminhões
Carroceria madeira carga seca
08 metros. Carroceria fixa aberta
de madeira P/ transporte geral
de
carga
seca,
dois
eixos,5,20x2,10dimen.
Em perfeitas condições de uso.
O custo de manutenção,
transporte, reposição de peças,
será de responsabilidade da
empresa contratada. Todos os
equipamentos de segurança
exigidos pelo CONTRAN.

HORA

1.200

2

R$
-

5

Locação Caminhão Plataforma
09 metros( pranchaTruck) com
rampa móvel - sistema Rollon /
RollOf capacidade mínima de 18
toneladas. Veículo de carga
pesada PBT 22.000kg ou mais.
Em perfeitas condições de uso.O
custo
de
manutenção,
transporte, reposição de peças,
será de responsabilidade da
empresa contratada. Todos os
equipamentos de segurança
exigidos pelo CONTRAN.

HORA

1.400

1

R$
-

25

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27, CONDE-BA.
C.N.P.J 14.126.692/0001-23

6

Locação Trator de Esteira tipo
D4 com 180cv de potência
mínima Peso Operacional (t):
14350
Cabinada com Ar Condicionado
Potência bruta do motor (hp):
130.Em perfeitas condições de
uso.
O custo de manutenção,
transporte, reposição de peças,
será de responsabilidade da
empresa contratada. Todos os
equipamentos de segurança
exigidos pelo CONTRAN.

HORA

1.200

1

R$
-

7

Locação
Motoniveladora,
cabinada com potencia de 190
cvar condicionado e sistema de
segurança, comprimento da
lamina 3,70mVeiculo a diesel,
capacidade para lâmina de 14
pés e peso operacional de 15
toneladas.Em
perfeitas
condições de uso. O custo de
manutenção,
transporte,
reposição de peças, será de
responsabilidade da empresa
contratada.
Todos
os
equipamentos de segurança
exigidos pelo CONTRAN.

HORA

1.500

1

R$
-

8

Locação de máquina rolo
compactador liso, pé de carneiro
igual ou similar a marca/modelo
ca 25, 120 cv,com frequência de
vibração mínima de 30 hz com
no mínimo de 95 kw de
potência, mínimo de 11.000 kg
de peso operacional largura
mínima de compactação 2000
mm.Em perfeitas condições de
uso. O custo de manutenção,
transporte, reposição de pecas,
será de responsabilidade da
empresa contratada Todos os

HORA

1.560

1

R$
-
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equipamentos de segurança
exigidos pelo CONTRAN.

9

Locação de caminhão pipa,
tanque
trucado
com
a
capacidade mínima de 15.000
mil litros, com equipamento de
motor bomba, sistema de
tomada de força, mangueira
com 30m e rabo de pavão.Em
perfeitas condições de uso. O
custo
de
manutenção,
transporte, reposição de pecas,
será de responsabilidade da
empresa contratada Todos os
equipamentos de segurança
exigidos pelo CONTRAN.

HORA

1.500

1

R$
-
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10

Locação de Micro-ônibus, tipo
escolar rural ou off road com
tração 4x4, poltronas individuais
reclináveis com cinto de
segurança, com revestimento
em corvin (lavável), com ar
condicionado,
assoalho
de
alumínio com revestimento,
aviso sonoro de ré, porta sedan
e bagageiro para transporte de
ferramentas, com capacidade de
30 (trinta) passageiros sentados
mais condutor, motor 4
cilindros, com no mínimo 150 cv
de potência à diesel. Em
perfeitas condições de uso.
O custo de manutenção,
transporte, reposição de peças,
será de responsabilidade da
empresa contratada. Todos os
equipamentos de segurança
exigidos pelo CONTRAN.

HORA

1.100

R$
-

1

TOTAL

5.

R$
-

EXIGÊNCIAS DA HABILITAÇÃO:

5.1.

Habilitação Jurídica

5.1.1. Registro comercial, Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado ou inscrito;
5.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
5.2.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
5.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte estadual ou municipal, se houver relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual.
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5.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (relativos à Dívida Ativa da União nos
termos da Portaria RFB n.º 1.751 de 03/10/2014) relativos a Créditos Tributários Federais
e à Dívida Ativa da União - CND conjunta, Estadual (referentes a Débitos inscritos e não
inscritos na Dívida Ativa do Estado), e Municipal do domicilio ou da sede da licitante.
5.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
5.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de
validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com a
Legislação federal “Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011”.
5.3.

Qualificação econômico-financeira – será feita mediante apresentação dos seguintes
documentos:

5.3.1. Certidão Negativa de concordata ou falência, conforme o caso, expedida pelo distribuidor
da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria
certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da
sua apresentação sobre pena da inabilitação;
5.3.2. Comprovação, na forma da lei, de possuir, na data de abertura dos envelopes da presente
licitação, admitida a atualização para essa data através de índices oficiais, capital social
ou patrimônio líquido de, no mínimo 10% do valor global estimado da referida licitação.
5.4.

Qualificação Técnica

5.4.1. Comprovação de experiência anterior da licitante que demonstre aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação, mediante atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
5.4.2. Não serão aceitos atestados emitidos por empresa do mesmo grupo empresarial da
licitante ou emitido por empresas das quais participem seus sócios ou diretores.
6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do
edital, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em algarismos, até duas casas
decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
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6.2. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela contratada das obrigações.
6.3. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a
condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o
período de processamento das faturas.
6.4. A proposta de preços terá o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, facultado, porém, aos
proponentes estender tal validade por prazo superior.
6.5. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
6.6. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas com
preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos encargos.
6.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital ou que
consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
6.8. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados.
6.9. A licitante que ofertar o menor valor para os itens deverá apresentar em sua proposta de preços a
MARCA / MODELO E ANO dos veículos ofertado, anexando o catálogo com ficha técnica do veículo,
evidenciando que estes atendem as exigências do Termo de Referência (serão considerados também
os emitidos via internet).

7. CLÁUSULAS ESSENCIAIS DO CONTRATO

7.1. Prazo de disponibilidade do veículo: No prazo de 24 horas após a solicitação das Secretarias.
7.2. Em caso de paralisação do equipamento, por defeitos apresentados que não possam ser sanados
imediatamente, em prazo não superior a 03(três) horas, a CONTRATADA obriga-se asubstituiloporoutro,domesmoporteeemperfeitoestadodeconservaçãoemanutenção;
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7.3. Os veículos deverão possuir seguro total, inclusive de responsabilidade civil e contra terceiros,
ficando estabelecido que desde o início da contratação a Prefeitura Municipal de Conde não
assumirá quaisquer responsabilidades ou ônus advindos de sinistro com os veículos, envolvendo
vítimas ou não, nem o pagamento de franquias relacionadas aos seguros.
7.2.1

O pagamento de franquia será de responsabilidade exclusiva do da CONTRATANTE, nas
hipóteses em que o condutor for agente responsável, na forma definida neste item, salvo nas
hipóteses em que houver culpa de terceiros, caso fortuito ou força maior.

7.2.2

No ato do recebimento do veículo, o gestor deverá receber cópia do contrato de seguro.

7.4. A limpeza dos veículos locados será de responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer
pagamento adicional por parte da Prefeitura Municipal de Conde.
7.4.1 Cada veículo deverá passar por uma lavagem geral (por dentro e por fora) pelo menos 02
(Duas) vez por mês. A CONTRATADA poderá credenciar quantos locais lhe convier para a limpeza
dos veículos, desde que pelo menos 1 (um) deles esteja localizado a uma distância máxima de
20(Vinte) km da sede da Prefeitura Municipal de Conde.

7.5. Apresentar, sempre que solicitado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, as apólices dos
seguros exigidos e outros documentos relacionados à execução do contrato.

7.6. Forma de pagamento: A efetivação do pagamento será de 30 dias após a entrega.
7.7. A Empresa vencedora fica obrigada a apresentar:
7.6.1

Nota Fiscal atestada pelo Setor de Patrimônio;

7.6.2

Certidões válidas (FGTS, Dívida Ativa Federal, Trabalhista, Fazenda Estadual e Fazenda
Municipal);

7.6.3

Cópia do Contrato e alterações contratuais (se houver);

7.6.4

Demais documentos que, durante a execução do contrato, a Prefeitura considere
necessários.

7.8. Todos os veículos deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva e/ou corretiva,
conforme recomendações do fabricante;

7.9. Os veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre;
7.10.

Autorizar o CONTRATANTE a colocar nos veículos seus adesivos com logotipos.

8. DAS MULTAS:
8.1. A CONTRATADA ficará sujeita á multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), do valor
total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa
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ser recolhido ao setor de tesouraria dês município, no prazo de 03 (três) dias a contar do
recebimento da notificação.
8.2. A CONTRATADA ficará sujeita á multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o
valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado, ou pelo qualquer inadimplemento de
qualquer obrigação contratual.
8.3. A multa que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela Prefeitura
Municipal de Conde, Bahia, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e
poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.
9. PRAZO DE VIGÊNCIA:
A Ata de Registro de Preços terá vigência de até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura da avença.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
10.1. Constitui obrigação da CONTRATADA:
10.1.1. Obriga-se a CONTRATADA, durante o serviço de locação de veículos automotivos sem
condutor, a:
a) Entregar cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo no ato da assinatura do
instrumento contratual;
b) Substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o “item” objeto desse contrato que
for julgado inconveniente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE;
c) Responsabilizar-se pelos prejuízos que passam a ser acarretados à CONTRATANTE pelo não
cumprimento de quaisquer das disposições contratuais ora convencionados;
d) Arcar com toda e qualquer despesa relativa à manutenção do veículo ora pactuado, bem
como o licenciamento, que deverá ser efetuado os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos determinados por lei;
e) Conduzir os serviços de acordo com as exigências constantes na proposta comercial:
f)

Emitir nota fiscal referente aos serviços de locação de veículo sem condutor, para fins de
atestação e liquidação pela Contratante;

g) Quaisquer ônus decorrentes de despesas sinistro ou indenizações por acidente serão de
exclusivas responsabilidades da Contratada;
h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas.
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i)

Apresentar um e-mail e um número de telefone/celular, institucionais, para que a
Contratante possa realizar as aquisições do Objeto do Contrato.

j)

Não utilizar o contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

k) Responsabilizar-se tempestivamente por todos os encargos relativos aos veículos, como
IPVA, seguros, taxas e multas provenientes de infração às leis de trânsito, observados, para
este último encargo, os procedimentos previstos neste termo de referência;
l)

Substituir, imediatamente, os veículos que apresentarem defeitos ou insegurança que
embaracem o cumprimento do objeto contratado, notadamente aqueles com sinais de
desgaste acelerado;

m) Em casos de serviços de manutenção e/ou conserto do veículo, que ultrapassar 06 (Seis
horas), tal como em outras situações não previstas neste termo de referência e que
comprometam o seu uso, os veículos deverão ser substituídos quando solicitado por escrito
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a
contar do recebimento da notificação, conforme disposto na alínea “b”;
n) A substituição de que tratam as alíneas "l" e "m", quando provisória, não ultrapassará o
período de 30 (trinta) dias corridos, improrrogáveis, após o qual deverá ser providenciada a
substituição definitiva do veículo;
o) Retirar os veículos a serem substituídos e entregar os veículos substitutos sem cobrança de
taxa adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE;
p) A CONTRATADA deverá encaminhar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis a contar de seu recebimento, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito,
relativas às infrações praticadas na condução do veículo, de modo a resguardar o direito por
parte dos condutores de se defenderem perante os órgãos competentes.
q) Informar e encaminhar ao gestor do Contrato toda notificação de infração de trânsito
recebida, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, no prazo máximo 02 (dois) dias;
r) Após a identificação do condutor sendo o infrator funcionário da CONTRATANTE a
responsabilidade pelo pagamento da multa perante a CONTRATADA, na forma aqui prevista,
será de responsabilidade da CONTRATANTE responsabilizando-se, ainda, por quitar a multa
decorrente da omissão, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.
10.2. Constitui obrigação da CONTRATANTE:
10.2.1. Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no Contrato, e:
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a)

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar os serviços prestados;

b)

Verificar e aceitar as Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir
após a apresentação das novas Notas Fiscais;

10.

c)

Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas no Contrato;

d)

Declarar os serviços efetivamente prestados;

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
11.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato,
quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais e
os direitos assegurados à CONTRATADA;
11.2. Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a
Proposta de Preços da CONTRATADA;
11.3. A CONTRATADA não poderá subcontratar, salvo nos limites permitidos em lei, o objeto do
Contrato com o expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE.
11.4.

Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.

11.DO FORO:
12.1. Será eleito o Foro da Comarca da Cidade de Conde, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas
do futuro contrato.

Atam Leite de Sousa Junior
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Decreto 045/2022
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022– CPL
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE – BAHIA
PREGOEIRO MUNICIPAL
Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP

Número
020/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Estado:
Email:

Inscrição Estadual:
Cidade:

CEP:

Telefone:

1.1. OBJETO: Registro de Preços para possível e eventual prestação de serviços de locação de
veículos pesados e veículos de médio porte sem condutor, visando atender as necessidades
das secretarias da prefeitura municipal de Conde-BA.
Apresentamos e submetemos a V.Sa. a proposta de preços relativa à licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas
na preparação, conforme segue:

ITEM

DESCRIÇÃO

UND.
MEDIDA

1

Locações de Caminhões
Truck Caçamba Basculante
16 m³,comeixo simples na
carroceria, ou seja, um
eixo frontal e outro
traseiro
de
rodagem
simples. Sua capacidade é
de até 6 toneladas, tem
peso bruto máximo de 16
toneladas e comprimento
máximo de 14 metros.
Em perfeitas condições de
uso.
O custo de manutenção,
transporte, reposição de
peças,
será
de

MÊS

QNTD.
(a)

12

REF.DO
VEÍCULO

QTD. DE
VEÍCULOS
(I)
(b)

3

Valor
Unit.
(c)

ValorTotal
(d)=(a*c) *b

R$
-
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responsabilidade
da
empresa
contratada.
Todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo
CONTRAN.

2

Locação de veículo tipo
caminhonete,
cabine
simples, com capacidade
mínima
02
(Dois)
ocupantes,
carroceria
aberta, a diesel, motor
MWM
a
diesel
motorização acima de
83CV,
25,3 kgfm de
torque.
Em
perfeitas
condições
de
uso.
O custo de manutenção,
transporte, reposição de
peças,
será
de
responsabilidade
da
empresa
contratada.
Todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo
CONTRAN.

MÊS

12

1

R$
-

3

Locação Trator de Esteira
tipo
D6.
Peso operacional: 12.886
kg,dados da lâminatipo
VPAT, capacidade 2,7 m³
Dimensões (LxA) 3.360
mm
(L).Em
perfeitas
condições de uso. O custo
de
manutenção,
transporte, reposição de
peças,
será
de
responsabilidade
da
empresa
contratada.

HORA

1.100

1

R$
-

36

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27, CONDE-BA.
C.N.P.J 14.126.692/0001-23

Todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo
CONTRAN.

4

Locações de Caminhões
Carroceria madeira carga
seca 08 metros. Carroceria
fixa aberta de madeira P/
transporte geral de carga
seca,
dois
eixos,5,20x2,10dimen.
Em perfeitas condições de
uso.
O
custo
de
manutenção, transporte,
reposição de peças, será
de responsabilidade da
empresa
contratada.
Todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo
CONTRAN.

HORA

1.200

2

R$
-

5

Locação
Caminhão
Plataforma 09 metros(
pranchaTruck) com rampa
móvel - sistema Rollon /
RollOf capacidade mínima
de 18 toneladas. Veículo
de carga pesada PBT
22.000kg ou mais. Em
perfeitas condições de
uso.O
custo
de
manutenção, transporte,
reposição de peças, será
de responsabilidade da
empresa
contratada.
Todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo

HORA

1.400

1

R$
-
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CONTRAN.

6

Locação Trator de Esteira
tipo D4 com 180cv de
potência mínima Peso
Operacional (t): 14350
Cabinada
com
Ar
Condicionado
Potência bruta do motor
(hp): 130.Em perfeitas
condições
de
uso.
O custo de manutenção,
transporte, reposição de
peças,
será
de
responsabilidade
da
empresa
contratada.
Todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo
CONTRAN.

HORA

1.200

1

R$
-

7

Locação Motoniveladora,
cabinada com potencia de
190 cvar condicionado e
sistema de segurança,
comprimento da lamina
3,70mVeiculo a diesel,
capacidade para lâmina de
14 pés e peso operacional
de
15
toneladas.Em
perfeitas condições de
uso.
O
custo
de
manutenção, transporte,
reposição de peças, será
de responsabilidade da
empresa
contratada.

HORA

1.500

1

R$
-
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Todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo
CONTRAN.

8

Locação de máquina rolo
compactador liso, pé de
carneiro igual ou similar a
marca/modelo ca 25, 120
cv,com frequência de
vibração mínima de 30 hz
com no mínimo de 95 kw
de potência, mínimo de
11.000 kg de peso
operacional
largura
mínima de compactação
2000 mm.Em perfeitas
condições de uso. O custo
de
manutenção,
transporte, reposição de
pecas,
será
de
responsabilidade
da
empresa contratada Todos
os
equipamentos
de
segurança exigidos pelo
CONTRAN.

HORA

1.560

1

R$
-
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9

Locação de caminhão
pipa, tanque trucado com
a capacidade mínima de
15.000 mil litros, com
equipamento de motor
bomba,
sistema
de
tomada
de
força,
mangueira com 30m e
rabo
de
pavão.Em
perfeitas condições de
uso.
O
custo
de
manutenção, transporte,
reposição de pecas, será
de responsabilidade da
empresa contratada Todos
os
equipamentos
de
segurança exigidos pelo
CONTRAN.

HORA

1.500

1

R$
-

10

Locação de Micro-ônibus,
tipo escolar rural ou off
road com tração 4x4,
poltronas
individuais
reclináveis com cinto de
segurança,
com
revestimento em corvin
(lavável),
com
ar
condicionado, assoalho de
alumínio
com
revestimento,
aviso
sonoro de ré, porta sedan
e
bagageiro
para
transporte
de
ferramentas,
com
capacidade de 30 (trinta)
passageiros sentados mais
condutor,
motor
4
cilindros, com no mínimo
150 cv de potência à
diesel.
Em
perfeitas
condições
de
uso.
O custo de manutenção,
transporte, reposição de
peças,
será
de
responsabilidade
da

HORA

1.100

1

R$
-
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empresa
contratada.
Todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo
CONTRAN.

TOTAL

R$
-

VALOR POR ITEM POR EXTENSO:____________________________________________
- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com o serviço a ser
executado, especialmente os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, constituindo-se, portanto, na
única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato.
- O portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está devidamente
habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e autorizado a
assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações relacionados com esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua entrega.

Razão Social da empresa
CNPJ n.º ..................................
Assinatura e identificação do responsável legal da empresa
CARIMBO DA EMPRESA
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(TIMBRE DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2022 - CPL
ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - BAHIA
PREGOEIRO MUNICIPAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação

Número

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

020/2022

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n.
8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______ _____de __________________ de2022.

Razão Social da empresa
CNPJ n.º ..................................
Assinatura e identificação do responsável legal da empresa
CARIMBO DA EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2022 – CPL
ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º xxx/2022
Aos .... dias do mês de ..... do ano de 2022, o Município de Conde/BA, CNPJ/MF sob o n.º
14.126.692/0001-23, com sede na Praça Altamirando Requião, s/n.º, Centro, Conde/BA,a seguir
denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado pelo o Sr. Antonio
Eduardo Lins de Castro, R.G. 04.166.054-43, CPF nº 518.665.445-00, formaliza a presente Ata de
Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º
020/2022– CPL, oriunda do Processo Administrativo Nº 055-2022, a qual se constitui em
documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº
8.666/93,regulamentado pelo Decreto nº 024/2017, segundo as cláusulas e condições a seguir.

RAZÃO
SOCIAL
ENDEREÇO
BAIRRO
E-MAIL
TELEFONE
NOME DO
REPRESENTA
NTE LEGAL

PROMITENTE FORNECEDOR
CNPJ
CIDADE
CEP
CPF
REPRESENTA
NTE
LEGAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para possível e eventual prestação de serviços de locação de veículos
pesados e veículos de médio porte sem condutor, visando atender as necessidades das secretarias
da prefeitura municipal de Conde-BA.
1.2 Os preços da PROPONENTE constante desta Ata de registro de preços ficam declarados
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e do Contrato que venha a ser firmado
entre a PROPONENTE e a Administração.
1.3
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 O valor da presente Ata de registro de preços é R$ ............ ….........................................),
constantes da proposta de preços apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 020/2022, que é parte
integrante deste instrumento, independente de transcrição, fixo e irreajustável, inclusos todos os
custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, impostos e taxas de qualquer natureza.
Valor dos itens: (planilha de preços com os respectivos valores).
a) Haverá retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os valores pagos,
conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº35, de 15 de Fevereiro de 2022.
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b) Não estarão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por
serviços e mercadorias elencados no artigo 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de
janeiro de 2012.
c) Optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) caso venham ser
desenquadradas, sofreram a retenção na fonte com a alíquota aplicada para o objeto do
contrato, conforme ANEXO ÚNICO, do Decreto Municipal nº. 35, de 15 de Fevereiro de 2022.
ITEM

VALOR TOTAL
ESTIMADO

DISCRIMINAÇÃO

DESCONTO
(%)

Valor POR ITEM Estimado
VALOR POR ITEM POR EXTENSO:__________________________________________________
2.2 Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da lei 8.666/93, o órgão gerenciador
poderá promover o equilíbrio econômico – financeiro do contrato, mediante processo fundamentado
e aceito pela Administração. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o
fornecimento, no valor correspondente a medição comprovadamente entregue. A licitante
vencedora apresentará nota fiscal referente ao fornecimento realizado a CONTRATANTE, que
encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.
2.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o
decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data
em que estas foram cumpridas.
2.4 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo fornecedor,
através de Nota Fiscal, em duas vias, após assinatura do Contrato e/ou recebimento da Nota de
Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE
3.1. Esta Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura,
conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e Decreto Municipal nº 027/2017.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE
4.1 Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de registro de preços todas
as cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados.
4.2 Cumprir a presente Ata de Registro de Preços, nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da
cobrança da multa correspondente ao período total do atraso.
CLÁUSULA QUINTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
5.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam
devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, assim definido nas Normas tributárias.
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5.2 A PROPONENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas
incidentes sobre a compra de matéria, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nesta
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
CLÁUSULA SEXTA – DO CONTRATO
6.1 Para cada aquisição será assinado um contrato ou documento equivalente entre a licitante que
tenha firmado a Ata de Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade compradora, com a
emissão da respectiva Nota de Empenho.
6.2 A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de 03 (três) dias úteis a
contar do envio da convocação.
6.3 O não atendimento no prazo previsto no subitem 6.2 ou a recusa em assinar o contrato pela
Adjudicatária, implicará das sanções previstas nesta Ata e no Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO DE PREÇOS
7.1 Os preços poderão ser revistos por solicitação expressa da CONTRATADA/detentora do
Registro de Preços, somente para que seja mantido o equilíbrio econômico – financeiro do contrato.
7.2 A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar, de maneira pormenorizada,
o desequilíbrio econômico-financeiroe justificar as alterações havidas na planilha apresentada à
época da elaboração da proposta, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
7.3 A critério da Administração, poderá ser exigido da Contratada lista de preços expedidas pelos
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início da sua vigência e numeração
sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.
7.4 Na análise do pedido de revisão, entre outros critérios, o órgão gerenciador adotará para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas do reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser
realizada pela própria ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais e
outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
7.5 É vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de
revisão de preços, estando neste caso, sujeita às sanções legais.
7.6 Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, a Administração verificar que o valor
registrado está acima dos preços praticados no mercado, convocará a PROPONENTE, através de
correspondência oficial, para adequar os preços registrados aqueles oficialmente, reconhecido pelo
órgão gerenciador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação.
7.7 Na hipótese da PROPONENTE não efetuar a adequação dos preços de mercado, o órgão
gerenciador, a seu critério poderá cancelar parcial ou totalmente a Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES
8.1 Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no art. 7º da lei
10.520/02 e art. 87 da Lei nº. 8666/93.
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CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DA ATA
9.1 O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar
esta ATA, sem que com isso, o Fornecedor tenha direito a interpor recursos ou a indenizações.
9.2O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão
gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1 Fica eleito o foro da Comarca de Conde/BA, como o competente para dirimir questões
decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Conde/BA, ________ de ________________de 2022.

________________________________________
MUNICIPIO DE CONDE/BAHIA
PREFEITO MUNICIPAL

_______________________________________________
XXXXXXXXXXXXX, CNPJ.:XXXXXXXXXXXXXX
FORNECEDOR/PROPONENTE
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(TIMBRE DA EMPRESA)
PREGÃO ELETRÕNICO SRP N.° 020/2022 – CPL
ANEXO V - DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

PROPONENTE
NOME DA
EMPRESA
C.N.P.J. N.º
ENDEREÇO
TELEFONE

E-MAIL

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME COMPLETO
C.I. Nº
C.N.P.J. N.º
NACIONALIDADE
ENDEREÇO RESID.

NOME DO BANCO
NOME DA AGÊNCIA
N.º CONTA CORRENTE

ESTADO CIVIL

DADOS BANCÁRIOS
N.º DO BANCO
N.º DA AGÊNCIA

__________________, _____ de _________________ de _______.
Local e data
Razão Social da empresa
CNPJ n.º ..................................
Assinatura e identificação do responsável legal da empresa
CARIMBO DA EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2022– CPL
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO N.º ____/___
CELEBRAM ENTRE SI O CONTRATO DE AQUISIÇÃO
DE INSUMOS O MUNICIPIO DE CONDE E A
EMPRESAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SEGUNDO
AS CLAUSULAS ABAIXO:
O MUNICIPIO DE CONDE - BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede situada
na PÇ. Altamirando Requião, 27, Centro, Conde, Bahia, inscrita no CNPJ sob Nº.
14.126.692/0001-23, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Conde- BA, a Sr.
XXXXXXXXXX, CPF XXXXXXXXXX, RG XXXXXXXX SSP BA, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa ---------------------------------------, inscrita no CNPJ sob N°-------------------------------, com sede na -----------------------, representada pelo seu sócio, o Sr.------------------------------, inscrito no CPF ----------------------------- e RG ----------------------- SSP/--, residente na -----------------------------------------, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o
presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Registro de Preços para possível e eventual prestação de serviços de locação de veículos pesados
e veículos de médio porte sem condutor, visando atender as necessidades das secretarias da
prefeitura municipal de Conde-BA.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de empreitada por preço UNITÁRIO, conforme
Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Edital do Pregão
Eletrônico SRP N° 020/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição,
e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura da avença.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor POR ITEM desconto é de XX % (________________________ por cento), a ser pago de
acordo com a Cláusula Quinta do presente contrato.
§1º O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação
da Nota Fiscal/Fatura (na forma da legislação em vigor), devidamente atestada pelo órgão
solicitante correspondente aos serviços efetivamente fornecidos.
§ 2º Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias
à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da
fatura, devidamente corrigida.
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito a reajuste de preço.
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a) Haverá retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os valores pagos,
conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº35, de 15 de Fevereiro de 2022.
b) Não estarão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por
serviços e mercadorias elencados no artigo 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de
janeiro de 2012.
c) Optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) caso venham ser
desenquadradas, sofreram a retenção na fonte com a alíquota aplicada para o objeto do
contrato, conforme ANEXO ÚNICO, do Decreto Municipal nº. 35, de 15 de Fevereiro de 2022.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS, DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE
PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO.
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital do Pregão
Eletrônico SRP Nº 020/2022, correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas
no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
Und. Gestora
XXXXXXXX

Projeto/Atividade
XXXXXXXXXX

Elemento de Despesa
XXXXXXXX

Fonte
XXXXX

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA: São obrigações da CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se
vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.2 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.3 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.4 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de
fornecimento do material contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos
produtos entregues, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que se destinam;
6.1.6 - A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade que interfira
na entrega normal dos produtos fornecidos, inclusive indicado o nome do (s) responsável (eis);
6.1.7 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;
6.1.8 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Licitação.
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6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido nas Cláusulas Quarta e Quinta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela Contratada, recusando-as quando inexatas, ou
que venham desacompanhadas dos documentos exigidos neste Contrato;
6.2.3. A fiscalização do serviço será por equipe designada pela CONTRATANTE.
6.2.3.1 – o gestor do(s) contrato(s) será o servidor xxxxxxxxx (matricula nº xxxx).
6.2.3.2 - o fiscal do(s) contrato(s) será o servidor xxxxxxxxx (matricula nº xxxx).
6.2.4. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras
sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega;
7.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67, da Lei 8.666/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
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7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item acima citado, acarretará para a CONTRATADA,
as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras
sanções previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para
a CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito tão somente aos
pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
8.2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a
Proposta de Preços da CONTRATADA;
8.3– Não será permitido a CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este
Contrato;
8.4 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
CLAUSULA NONA - FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Conde do Estado da Bahia,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e
contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, na
presença das testemunhas abaixo.
Conde, xx de xxxxxx de 2022.
CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS
_________________________________________
CPF__________________________________________
CPF
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(TIMBRE DA EMPRESA)
PREGÃO N.º 020/2022 (ELETRÔNICO) - CPL
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OUEMPRESA DE PEQUENO PORTE
........................................................................................., ,inscrita no CNPJ n° ................................,
DECLARA,para fins de participação no Pregão N.º 020/2022 (ELETRÔNICO) - CPL, sob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa:
( )está enquadrada como MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n°
123de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do
parágrafo 4° do artigo3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
( )está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações
constante do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
( )não está enquadrada como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Declara
ainda ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento
exclusivo ou diferenciado concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006.
____________, de _______________ de2022
Razão Social da empresa
CNPJ n.º ..................................
Assinatura e identificação do responsável legal da empresa
CARIMBO DA EMPRESA

OBSERVAÇÃO:
1- assinalar com um ”X” a condição da empresa.
2- esta declaração deverá ser entregue junto com o documento de credenciamento e a não
apresentação,implicará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado para o licitante, não podendo
o mesmo invocar esse tratamento diferenciado no decorrer da licitação.
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(TIMBRE DA EMPRESA)
PREGÃO N.º 020/2022 (ELETRÔNICO) - CPL
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal N.º 8.666/93, acrescido
pela Lei N.º9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz( ).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Local e data, ______ de _________________________ de _____.

Razão Social da empresa
CNPJ n.º ..................................
Assinatura e identificação do responsável legal da empresa
CARIMBO DA EMPRESA
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