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EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N° 015-2020

DADOS DO EDITAL___________________________ Conde, 19 de novembro de 2020.
PREGÃO ELETRONICON0 015-2020
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 074/2020
II - LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO (Horário de Brasília):
Recebimento das propostas de preços: 01/12/2020, a partir das 8h00min;
Abertura das propostas de preços: 03/12/2020, às 10h00min;
Início da sessão de disputa: 03/12/2020, às 13h30min.
Site - www.licitacoes-e.com.br
Pregoeiro: Ricardo de Sousa Andrade_____________________________
III - OBJETO DA LICITAÇÃO:
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de
ferramentas, equipamentos de proteção individual de trabalho e uniformes, para
suprir as necessidades de pessoal vinculado aos serviços de limpeza pública
municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de
conde/BA, conforme especificações constantes deste edital e seus anexos.________
IV - VIGÊNCIA E ENTREGA:
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;
b) DA ENTREGA: A entrega dos objetos licitados deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis, após a solicitação da Secretaria responsável.______________________
V - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento será realizado pela unidade compradora, 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.
VI - LOCAL DE ENTREGA:
No local indicado na OF, (Ordem de Fornecimento), expedida pela secretaria solicitante,
situada na Praça Altamirando Requião n.° 27, Centro de Conde/BA, CEP 48.300-000.
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
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licitado;
Não serão admitidas empresas 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.
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. 7°
da Constituição Federal._____________________________________________________
O MUNICÍPIO DE CONDE/BA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
designada pelo Decreto Municipal n.° 081/2020, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
tipo menor preço global, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus
anexos.
OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A
ESTA
LICITAÇÃO
(RESPOSTAS
AQUESTIONAMENTOS,
IMPUGNAÇÕES,
RECURSOS, ETC.) NO SITE 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.
1. REGÊNCIA LEGAL
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n°
10.520/02, suas alterações e lei 8.666/93, Decreto Municipal N° 027/2017, e Lei
Complementar 123/06 e suas alterações posteriores e o Decreto Municipal n°
051 de 02 de junho de 2020.
2. TIPO
2.1 Menor Preço Por Item.
2.2 Empreitada por Preço Unitário.
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3. OBJETO
3.1 Indicado no campo III - Dados do Edital.
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 Indicado no campo II - Dados do Edital.
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;
b) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
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c) reunidos sob forma de consórcio;
d) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo
Município de Conde, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93;
e) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9° da Lei
8.666/93;
f) 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. 9°, 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.
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.° 27/2017, 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 licitações-e do
Banco do Brasil S/A.
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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.
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.
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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
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 a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informado
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.
9.5.1 Não 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 cinco (05) 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
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enviados nesse período de prorrogação,
intermediários.

inclusive no caso de lances

9.9 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
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.
9.13 Serão 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 n° 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
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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.
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 “chaf 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.
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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 n° 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 anexado ao sistema
através do site www.licitacoes-e.com.br, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) 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.° do CNPJ, telefone/fax/e-mail/contato da empresa.
b) Marca e modelo dos produtos ofertado.
c) Preço unitário e global do lote 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 é de 120 (cento e vinte) dias.
10.1.2 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será analisada a
documentação de habilitação, para confirmação das suas condições de
habilitação.
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10.2 Não será aceita 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 lote.
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.
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.° 8.212, de 24 de julho de 1991;
b) Prova de regularidade com as Fazendas Estaduais e Municipais da sede da
licitante.
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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 n° 12.440, de 07 de
julho de 2011”.
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;
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 global 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. 7° 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.
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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.
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 da Comissão, 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.
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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, a partir da mais
vantajosa, considerando-se os critérios estabelecidos neste Edital.
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 do 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
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
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14.1 Até o segundo dia útil antes da data fixada para recebimento das
propostas, 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 24 (vinte e quatro) horas.
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). 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, nos10(dez)
minutos 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 lote 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,
nem impugnações e recursos enviados por fax ou e-mail.
14.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na sala de Pregão da CPL, situada na Praça Altamirando Requião
n.° 27, Centro, Comissão Permanente de Licitação - CPL de Conde/BA, CEP
48.300-000.
15. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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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.
15.2 O registro do fornecedor será cancelado nas hipóteses previstas no Art.
19 do Decreto Municipal n.° 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 o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei
Federal 8.666/1993.
17. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
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
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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.
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.

ESTADO DA BAHIA
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C O ND E

PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27, CONDE-BA. TEL - (75) 3429-1214
Email; PrefeituratSípmconde.ba.gov.br
C.N.P.J 14.126.692/0001-23
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 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
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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

ESTADO DA BAHIA
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C O ND E

PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27, CONDE-BA. TEL - (75) 3429-1214
Email; PrefeituratSípmconde.ba.gov.br
C.N.P.J 14.126.692/0001-23
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.
19.8 CONTRATANTE não se responsabilizará pelos produtos no caso de
descumprimento do prazo estabelecido no item 18.7, 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 VI - Dados do Edital.
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 entrega do material, 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:
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21.1.1 Revisar os itens com preços superiores ou inferiores aos praticados no
mercado, na formados Art. 16, 17 e 18 do Decreto Municipal n.° 27/2017.
21.1.2 Revogar a Ata de Registro de Preços na ocorrência do disposto no
parágrafo único do Art. 18do Decreto Municipal n.° 27/2017.
21.2 A revisão dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro 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 mão-de-obra direta, demais insumos,
encargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao preço final.
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.
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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;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
Federal8.666/1993 ou no art. 7° 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 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;
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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 devido 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 devolução ao
Mu NiCÍPIO, 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;
g) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração pública;
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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.° 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 global 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;
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b) paralisar o fornecimento do produto, 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 dano 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.
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.
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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 MICROEMPRESAS E EMPRESAS DEPEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR
N.° 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.° 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 Licitação, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão 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 n° 8.666/93.
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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 apresentar 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,
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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.
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
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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, 19 de novembro de 2020.

RICARDO DE SOUSA ANDRADE
PRESIDENTE DA CPL
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de
empresa para aquisição de ferramentas, equipamentos de proteção
individual de trabalho e uniformes, para suprir as necessidades de
pessoal vinculado aos serviços de limpeza pública municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de conde/BA,
conforme especificações constantes deste edital e seus anexos.
2. JUSTIFICATIVA:
Motiva-se o ato administrativo na necessidade de utilização de equipamentos
de proteção individual por parte do quadro de pessoal vinculado ao serviço de
limpeza púbica, com a finalidade de prevenção a acidente de trabalho e a fim
de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que executam atividades
em via urbanas, praças e demais localidades integrantes do Município de
Conde (BA).
3.RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão
suportadas pelos recursos destinados no Orçamento Geral da Prefeitura
Municipal de Conde/BA, para o exercício de 2020.
4. DA DOTAÇÃO
O programa de trabalho e o elemento de despesas específicas constarão
quando da emissão da respectiva Nota de Empenho.
DOTAÇÃO 01
ORGÃO:
UNIDADE:
AÇÃO:
ELEMENTO:
FONTE:

10 SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS
E
SERVIÇOS PÚBLICOS
1001 SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS
E
SERVIÇOS PÚBLICOS
2054 CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA
URBANA
339030 Material de Consumo
00 Recursos Ordinários
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N°

01

02

03

04
05

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Garrafa Térmica 5litros produto
com isolamento térmico em PU,
que garante alta resistência e
durabilidade. Possui Rolha Clean
que não acumula resíduos, bocal
direcionador de Fluxo com bord.
Bota de borracha cano longo, toda
confeccionada em PVC injetado,
na cor preta, com solado
antiderrapante; possuindo forro
em toda a parte interna. Devem
proporcionar eficiente isolamento
elétrico e ter altura de 250 mm a
350 mm.
Botina de segurança, modelo
Blatt;
Confeccionada em couro curtido
ao cromo, com fechamento em
elástico; possui palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel; com
biqueira, solado de poliuretano
bidensidade injetado direto no
cabedal. Testado e aprovado
pelas Normas da ABNT NBR
12594/1992, ABNT NBR
12561/1992 e ISO 20347/2004.
Características e aplicabilidades:
Para proteção dos pés dos
usuários em locais onde não haja
risco de queda de materiais e/ou
objetos pesados sobre os artelhos.
Calça, confeccionada em trivira
KP 400 e 500, com solda
eletrônica, com cadarço para
ajuste na cintura.
Capa de chuva, confeccionada em

UNID.

QTD

UN

14

PAR

65

PAR

600

UN

55

UN

350

Preço
Unit

Total
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06

07

08

tela de poliéster, revestida de
PVC, com manga comprida e
capuz, costurada através de soda
eletrônica e fechamento frontal por
meios de botões de pressão,
plástico e/ou metálicos.
Carrinho de Mão , com Caçamba
Metálica Cinza 65 L, Braço
Metálico e Pneu com Câmara.
Carrinhos coletores de lixo,
fabricados com material de
polietileno de alta densidade
(PEAD) ou polipropileno (PP),
respeitando as principais normas
vigentes da agência nacional de
vigilância sanitária
(ANVISA).Criados com a
capacidade de armazenamento de
120 Litros com rodas de borracha
de 200MM e eixo reforçado de
ferro.
Cone NBR 15071 para sinalização
e segurança viária injetado em
PVC para cor laranja. Para uma
melhor sustentação possui oito
sapatas (pés de apoio) em sua
base. Possui duas faixas soldadas
refletivas na cor branca. As faixas
são confeccionadas em PVC
micro prismático. Possui furo
duplo no topo do cone. Dispositivo
de controle de tráfego, de tráfego
auxiliar a sinalização, de uso
temporário, utilizado para
canalizar e direcionar o tráfego e
delimitar áreas.
Altura do Cone: 75 cm;
Cor do Cone: Laranja;
Cor da Faixa Refletiva: Branca;
Retrorrefletância da Faixa
Refletiva.

UN

30

UN

100

UN

100
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09

10

11

FIO CORTE QUADRADO 3,00
MM X 312 M. (ROLO)
Bobina com 312 metros.
Fio de material virgem, de alta
resistência a abrasão e desgaste.
UN
Desenvolvido para serviços
profissionais, onde a qualidade do
produto é posta a toda prova!
Perfil Quadrado, com 3.00mm de
espessura.
Luva de Algodão Pigmentada com
pvc antiderrapante na palma, com
punho com elástico, acabamento
em overloque, tricotada 4 fios, de
cor branca antiderrapante na
palma, de grande flexibilidade e
excelente resistência mecânica,
sem costura, sem defeitos na
PAR
trama, tais como aberturas na
trama, fios soltos, etc. Os
pigmentos em PVC azul ou preto
não devem ser de material
reciclado. Aderidos firmemente
aos fios, não soltando facilmente.
Suas dimensões devem estar de
acordo com a NBR 13712/96.
Luva Fabricada em PVC, com
revestimento em cloreto polivinilo,
palma antiderrapante, com
acabamento áspero para maior
aderência, com suporte têxtil em
Suedine com fios de algodão, com
alta resistência a abrasão
comprimento aproximado de 350
UN
mm, tamanhos médio e grande.
Utilizada em atividades que
envolvam manipulação de
produtos químicos, solventes,
ácidos, galvanoplastia, etc.
Dependendo da necessidade da
atividade. devem ser de espessura

30

3500

800
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12

13

14

15

leve, que varia de 0,60 a 0,70 mm,
as luvas devem ser gravadas com
marca indelével, com o n° do CA
e/ou o nome do fabricante.
Luva de látex natural - luva de
segurança confeccionada em látex
natural, forrada internamente com
flocos de algodão, com
acabamento antiderrapante na
palma, face palmar dos dedos e
ponta dos dedos.
Luva de Policloreto de Vinila
(PVC), forrada com malha de
algodão, punho 20 cm, palma,
dedo e dorso liso. Produto
registrado na ANVISA.
Macacão de segurança,
confeccionada em não tecido de
polietileno laminado, com filme de
polietileno, termo fixado com
tratamento antiestético e / ou não
tecido respirável, laminado com
filme de polietileno fixado através
de hot melt com tratamento
antiestético com gramatura de
50GRS/M ou 60GRS/M,
fechamento com zíper, punhos e
tornozelos com elástico, e costura
reforçada.
Mascara PFF1, purificador de ar
para partículas, peça semifacial
filtrante, formato de concha ou
anatômico, soldado termicamente
em todo perímetro, possui
camadas de microfibras sintética
tratada eletrosticamente, dois
grampos metálicos em cada lateral
da peça, por onde passam tirantes
elásticos, possui tira de espuma
na parte superior interna e tira de

CX

300

PAR

24

UN

50

UN

4000
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16

17

18

material metálico moldável na
parte superior externa.
Óculos de segurança, constituídos
de arco de material plástico preto
com um pino central e uma fenda
em cada extremidade, utilizados
para o encaixe de um visor de
policarbonato amarelo, incolor,
cinza ou verde, apoio nasal e
proteção lateral injetada do
mesmo material com um orifício
na parte frontal superior e uma
fenda em cada extremidade para o
encaixe no arco que possui borda
superior em meia-proteção na
parte frontal e nas bordas, hastes
confeccionadas do mesmo
material do arco compostas de
duas peças: uma semi-haste
vazada com uma das extremidade
fixadas ao arco por meio de
parafuso metálico e semi-haste
com pino plástico em uma das
extremidades da semi-haste
anterior que permite o ajuste do
tamanho.
Pá Quadrada com Cabo de
Madeira de 120cm. Pá super leve,
pesa apenas 1,63 kg, fabricada
em aço carbono de alta qualidade,
possui pintura eletrostática a pó,
para maior proteção contra
oxidação.
Cabo de madeira de origem
renovável de 120 cm.
Pá de Bico 460/20 em Aço com
Cabo de Madeira 120 cm.
A pá é fabricada em aço carbono
especial de alta qualidade;
É temperada em todo o corpo da
peça, proporcionando maior

UN

500

UN

300

UN

200
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19

20

21

resistência e menor desgaste
durante o uso;
Recebe pintura eletrostática a pó,
que tem uma melhor apresentação
visual e maior proteção contra
oxidação;
O cabo desta ferramenta, além de
possuir ótima resistência, é
produzido com madeira de origem
renovável.
A pá é utilizada na agricultura,
construção civil e horticultura, para
juntar ou carregar materiais
diversos.
Protetor Solar, para pele, uso
profissional, fator de proteção
solar (FPS) 30 ou maior aprovado
pela ANVISA e Ministério da
Saúde, embalagem de 120 g a
400g
Pulverizador tipo costa,
capacidade de reservatório do
pulverizador: 20L, sistema de
acionamento do pulverizador:
alavanca, sistema de compressão
do pulverizador: compressão
previa.
Vassoura de Metálica, fabricada
em aço carbono especial de alta
qualidade. Recebe pintura
eletrostática a pó, que tem uma
melhor apresentação visual e
maior proteção contra oxidação. A
lâmina é temperada em todo o
corpo da peça, proporcionando
maior resistência e menor
desgaste durante o uso. Possui 22
dentes de arame.
Conta com regulagem da distância
entre os dentes, adaptando-se aos
mais variados tipos de materiais a

UN

50

UN

20

UN

350
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22

23

serem varridos.
Possui olho de 23 mm de
diâmetro.
O cabo de 120 cm ferramenta,
além de possuir ótima resistência,
é produzido com madeira de
origem renovável
Cabo com acabamento
envernizado, para um melhor
acabamento e apresentação do
produto.
A camada protetora em verniz
incolor realça sua tonalidade,
concedendo brilho e um toque
mais liso ao produto.
Vassoura dura grande suporte em
polipropileno, fibra pet vermelha,
com 125mm de comprimento,
fixada com arame, galvanizado
contendo 52 tuchos com 28 a 26
cerdas por tucho. Cabo de
madeira forrado com rosca de
1,20m x 22mm.
Vassourão tipo gari 30, Cepo em
polipropileno medindo 300 mm de
comprimento por 59 mm de
largura e 22,5 mm de espessura
na cor amarela,
com acoplamento para cabo com
rosca tendo a mesma 36 mm de
comprimento e 10° de abertura,
com fio de rosca medindo 3,36
mm de espessura e 76 tuchos por
cepo, contendo entre 30 a
28 cerdas de PET estabilizado na
cor vermelha com 1,2 mm de
espessura e 115 mm de
comprimento fixado ao cepo por
arame galvanizado. Cabo em
madeira de Pinus ou similar com
1500

UN

600

UN

400
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24

25

26

27

28

mm de comprimento e 28 mm de
diâmetro.
Sacho tipo coração, equipamento
produzido em aço carbono ao boro
especial de alta qualidade;
Lâmina com excelente fio feito em
máquinas de desbaste em um
processo todo automatizado;
Cabo de alta qualidade fabricado
em madeira renovável.
Olho de 29mm;
Cabo de madeira de 430mm;
Comprimento: 412;
Largura: 98mm;
Altura: 255mm.
Saco de Lixo de 300 litros grosso.
Um saco de lixo RESISTENTE
produzido para condomínios,
hotéis, pousadas, empresas,
restaurantes, comércios em geral
e etc. Material de qualidade, solda
resistente, não rasga fácil.
Carretel de Fio de Nylon.
Serve em todas roçadeiras
profissionais entre outras.
Com capacidade para trabalhar
com fios de nylon 2,5 até 3mm nos
perfis quadrado e redondo,
garantindo um corte rápido,
seguro e com ótimo rendimento.
Lima para enxada 8 polegadas
com corpo em aço corbono
temperado com cabo injetado
Lâmina de aço especial indicada
para trabalhos de corte, limpeza e
manutenção com baixa e média
dificuldades, possuem 2 pontas
que facilitam o trabalho com
grandes superfícies de grama
dura, capim e relva.

UN

500

UN

60.000

UN

10

UN

25

UN

20
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29
30
31

32

33
34

35

36

37

Fabricado em aço que proporciona
mais robustez à peça além de
alentar a durabilidade.
Camisa em malha manga longa
com fita refletiva- gari, cor verde
Calça verde em Brim , com fita
refletiva - Gari
Boné árabe verde em Brim - Gari
Avental de Raspa Couro Soldador
1.0x0,60m Sem Emenda
Avental para solda desenvolvido
para oferecer maior qualidade e
segurança para o trabalho.
Medidas: 1.0 de Altura x 0,60 de
Lagura
Materal: Raspa de Couro
Produto certificado e comprovado
pelo MTE (ministério do trabalho e
emprego) CA.
Protetor facial tipo apoio
Abafador de ruído 15 DB
Foice roçadeira cabo de madeira
de 120 cm
Dimensões (C x L x A): 150.00 x
17.40 x 3.60 centímetros
Peso: 1.23 Kg
A foice é ideal para corte do mato
ralo, capoeira e também para
pastagens.
facão com lâmina carbono, cabo
plástico preto
Comprimento: 53 cm (lâmina 40
cm / cabo 13 cm)Largura: 2
cmAltura: 4,5 cmPeso: 335 g
Pneu Para Carrinho De Mão 3,25
X8
Indicado Para Uso Em Carrinhos
De Mão E Carrinhos Industriais
Manuais Tipo Plataforma.
Modelo: Saci

UN

700

UN

700

UN

700

UN

20

UN
UN

10
1

UN

50

UN

20

UN

30
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Pressão Máxima: 28 Lbs/Pol2
Lonas: 2
Capacidade Máxima De Carga:
150kg.
TOTAL
6. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1 O prazo previsto para entrega do objeto deverá ser de no máximo 30(trinta)
dias, após a solicitação da Secretaria responsável.
6.2 Os materiais serão entregues no local indicado pela Secretaria solicitante.
6.3 A Contratada deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer
anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo
esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à
Contratante até 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega.
6.4 A Contratante poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este
esteja em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora,
fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a
esta caiba direito de indenização.
6.5 Correrão por conta exclusivas da Contratada as despesas com frete,
transporte, seguro e demais custos advindos da execução dos serviços e
entrega do objeto nas dependências da Contratante, conforme item 6.2.
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da
Nota Fiscal/Fatura discriminando o material, a quantidade fornecida, o valor
unitário e o valor total, devidamente atestada, seguido de recibo de quitação e
requerimento solicitando o pagamento do valor faturado, acompanhados das
certidões necessárias.
7.2 O eventual erro nos valores constantes da nota fiscal/fatura será
comunicado à Contratada, ficando o pagamento sustado/suspenso até a
correção do erro.
7.3 O pagamento ficará condicionado que a Contratada atenda a todas as
condições de habilitação no que diz respeito à regularidade fiscal e trabalhista.

ESTADO DA BAHIA
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C O ND E

PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27, CONDE-BA. TEL - (75) 3429-1214
Email; PrefeituratSípmconde.ba.gov.br
C.N.P.J 14.126.692/0001-23
8. DA VIGÊNCIA
12 (doze) meses a partir da data da assinatura.
9. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
9.1 Durante a vigência do contrato, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de
ocorrências de situação prevista na alínea "d” do inciso II do art. 65 da Lei n°
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
10. DA FISCALIZAÇÃO
10.1 A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato caberão a
Contratante, através de servidor designado, com poderes para verificar se os
materiais serão entregues de acordo com o previsto, fazer advertência quanto
qualquer falta, aplicar multas e demais ações necessárias a Contratada.
11. Do Foro
Será eleito 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 Sousa Junior
Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Decreto 059/2020
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - BAHIA
PREGOEIRO MUNICIPAL

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP

Número
015/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:
Estado:
CEP:
Fax:

Inscrição Estadual:

Telefone:

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
para aquisição de ferramentas, equipamentos de proteção individual de
trabalho e uniformes, para suprir as necessidades de pessoal vinculado aos
serviços de limpeza pública municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos de conde/BA, conforme especificações constante
deste edital e seus anexos.
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:

N°

01

02

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Garrafa Térmica 5litros produto
com isolamento térmico em PU,
que garante alta resistência e
durabilidade. Possui Rolha Clean
que não acumula resíduos, bocal
direcionador de Fluxo com bord.
Bota de borracha cano longo, toda

UNID.

QTD

UN

14

PAR

65

Preço
Unit

Total
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03

04

05

06
07

confeccionada em PVC injetado,
na cor preta, com solado
antiderrapante; possuindo forro
em toda a parte interna. Devem
proporcionar eficiente isolamento
elétrico e ter altura de 250 mm a
350 mm.
Botina de segurança, modelo
Blatt;
Confeccionada em couro curtido
ao cromo, com fechamento em
elástico; possui palmilha de
montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel; com
biqueira, solado de poliuretano
bidensidade injetado direto no
cabedal. Testado e aprovado
pelas Normas da ABNT NBR
12594/1992, ABNT NBR
12561/1992 e ISO 20347/2004.
Características e aplicabilidades:
Para proteção dos pés dos
usuários em locais onde não haja
risco de queda de materiais e/ou
objetos pesados sobre os artelhos.
Calça, confeccionada em trivira
KP 400 e 500, com solda
eletrônica, com cadarço para
ajuste na cintura.
Capa de chuva, confeccionada em
tela de poliéster, revestida de
PVC, com manga comprida e
capuz, costurada através de soda
eletrônica e fechamento frontal por
meios de botões de pressão,
plástico e/ou metálicos.
Carrinho de Mão , com Caçamba
Metálica Cinza 65 L, Braço
Metálico e Pneu com Câmara.
Carrinhos coletores de lixo,

PAR

600

UN

55

UN

350

UN

30

UN

100
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08

09

fabricados com material de
polietileno de alta densidade
(PEAD) ou polipropileno (PP),
respeitando as principais normas
vigentes da agência nacional de
vigilância sanitária
(ANVISA).Criados com a
capacidade de armazenamento de
120 Litros com rodas de borracha
de 200MM e eixo reforçado de
ferro.
Cone NBR 15071 para sinalização
e segurança viária injetado em
PVC para cor laranja. Para uma
melhor sustentação possui oito
sapatas (pés de apoio) em sua
base. Possui duas faixas soldadas
refletivas na cor branca. As faixas
são confeccionadas em PVC
micro prismático. Possui furo
duplo no topo do cone. Dispositivo
de controle de tráfego, de tráfego
auxiliar a sinalização, de uso
temporário, utilizado para
canalizar e direcionar o tráfego e
delimitar áreas.
Altura do Cone: 75 cm;
Cor do Cone: Laranja;
Cor da Faixa Refletiva: Branca;
Retrorrefletância da Faixa
Refletiva.
FIO CORTE QUADRADO 3,00
MM X 312 M. (ROLO)
Bobina com 312 metros.
Fio de material virgem, de alta
resistência a abrasão e desgaste.
Desenvolvido para serviços
profissionais, onde a qualidade do
produto é posta a toda prova!
Perfil Quadrado, com 3.00mm de
espessura.

UN

100

UN

30
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10

11

12

Luva de Algodão Pigmentada com
pvc antiderrapante na palma, com
punho com elástico, acabamento
em overloque, tricotada 4 fios, de
cor branca antiderrapante na
palma, de grande flexibilidade e
excelente resistência mecânica,
sem costura, sem defeitos na
PAR
trama, tais como aberturas na
trama, fios soltos, etc. Os
pigmentos em PVC azul ou preto
não devem ser de material
reciclado. Aderidos firmemente
aos fios, não soltando facilmente.
Suas dimensões devem estar de
acordo com a NBR 13712/96.
Luva Fabricada em PVC, com
revestimento em cloreto polivinilo,
palma antiderrapante, com
acabamento áspero para maior
aderência, com suporte têxtil em
Suedine com fios de algodão, com
alta resistência a abrasão
comprimento aproximado de 350
mm, tamanhos médio e grande.
Utilizada em atividades que
UN
envolvam manipulação de
produtos químicos, solventes,
ácidos, galvanoplastia, etc.
Dependendo da necessidade da
atividade. devem ser de espessura
leve, que varia de 0,60 a 0,70 mm,
as luvas devem ser gravadas com
marca indelével, com o n° do CA
e/ou o nome do fabricante.
Luva de látex natural - luva de
segurança confeccionada em látex
natural, forrada internamente com
CX
flocos de algodão, com
acabamento antiderrapante na
palma, face palmar dos dedos e
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ponta dos dedos.
Luva de Policloreto de Vinila
(PVC), forrada com malha de
algodão, punho 20 cm, palma,
dedo e dorso liso. Produto
registrado na ANVISA.
Macacão de segurança,
confeccionada em não tecido de
polietileno laminado, com filme de
polietileno, termo fixado com
tratamento antiestético e / ou não
tecido respirável, laminado com
filme de polietileno fixado através
de hot melt com tratamento
antiestético com gramatura de
50GRS/M ou 60GRS/M,
fechamento com zíper, punhos e
tornozelos com elástico, e costura
reforçada.
Mascara PFF1, purificador de ar
para partículas, peça semifacial
filtrante, formato de concha ou
anatômico, soldado termicamente
em todo perímetro, possui
camadas de microfibras sintética
tratada eletrosticamente, dois
grampos metálicos em cada lateral
da peça, por onde passam tirantes
elásticos, possui tira de espuma
na parte superior interna e tira de
material metálico moldável na
parte superior externa.
Óculos de segurança, constituídos
de arco de material plástico preto
com um pino central e uma fenda
em cada extremidade, utilizados
para o encaixe de um visor de
policarbonato amarelo, incolor,
cinza ou verde, apoio nasal e
proteção lateral injetada do

PAR
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mesmo material com um orifício
na parte frontal superior e uma
fenda em cada extremidade para o
encaixe no arco que possui borda
superior em meia-proteção na
parte frontal e nas bordas, hastes
confeccionadas do mesmo
material do arco compostas de
duas peças: uma semi-haste
vazada com uma das extremidade
fixadas ao arco por meio de
parafuso metálico e semi-haste
com pino plástico em uma das
extremidades da semi-haste
anterior que permite o ajuste do
tamanho.
Pá Quadrada com Cabo de
Madeira de 120cm. Pá super leve,
pesa apenas 1,63 kg, fabricada
em aço carbono de alta qualidade,
possui pintura eletrostática a pó,
para maior proteção contra
oxidação.
Cabo de madeira de origem
renovável de 120 cm.
Pá de Bico 460/20 em Aço com
Cabo de Madeira 120 cm.
A pá é fabricada em aço carbono
especial de alta qualidade;
É temperada em todo o corpo da
peça, proporcionando maior
resistência e menor desgaste
durante o uso;
Recebe pintura eletrostática a pó,
que tem uma melhor apresentação
visual e maior proteção contra
oxidação;
O cabo desta ferramenta, além de
possuir ótima resistência, é
produzido com madeira de origem
renovável.
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A pá é utilizada na agricultura,
construção civil e horticultura, para
juntar ou carregar materiais
diversos.
Protetor Solar, para pele, uso
profissional, fator de proteção
solar (FPS) 30 ou maior aprovado
pela ANVISA e Ministério da
Saúde, embalagem de 120 g a
400g
Pulverizador tipo costa,
capacidade de reservatório do
pulverizador: 20L, sistema de
acionamento do pulverizador:
alavanca, sistema de compressão
do pulverizador: compressão
previa.
Vassoura de Metálica, fabricada
em aço carbono especial de alta
qualidade. Recebe pintura
eletrostática a pó, que tem uma
melhor apresentação visual e
maior proteção contra oxidação. A
lâmina é temperada em todo o
corpo da peça, proporcionando
maior resistência e menor
desgaste durante o uso. Possui 22
dentes de arame.
Conta com regulagem da distância
entre os dentes, adaptando-se aos
mais variados tipos de materiais a
serem varridos.
Possui olho de 23 mm de
diâmetro.
O cabo de 120 cm ferramenta,
além de possuir ótima resistência,
é produzido com madeira de
origem renovável
Cabo com acabamento
envernizado, para um melhor
acabamento e apresentação do
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produto.
A camada protetora em verniz
incolor realça sua tonalidade,
concedendo brilho e um toque
mais liso ao produto.
Vassoura dura grande suporte em
polipropileno, fibra pet vermelha,
com 125mm de comprimento,
fixada com arame, galvanizado
contendo 52 tuchos com 28 a 26
cerdas por tucho. Cabo de
madeira forrado com rosca de
1,20m x 22mm.
Vassourão tipo gari 30, Cepo em
polipropileno medindo 300 mm de
comprimento por 59 mm de
largura e 22,5 mm de espessura
na cor amarela,
com acoplamento para cabo com
rosca tendo a mesma 36 mm de
comprimento e 10° de abertura,
com fio de rosca medindo 3,36
mm de espessura e 76 tuchos por
cepo, contendo entre 30 a
28 cerdas de PET estabilizado na
cor vermelha com 1,2 mm de
espessura e 115 mm de
comprimento fixado ao cepo por
arame galvanizado. Cabo em
madeira de Pinus ou similar com
1500
mm de comprimento e 28 mm de
diâmetro.
Sacho tipo coração, equipamento
produzido em aço carbono ao boro
especial de alta qualidade;
Lâmina com excelente fio feito em
máquinas de desbaste em um
processo todo automatizado;
Cabo de alta qualidade fabricado
em madeira renovável.
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Olho de 29mm;
Cabo de madeira de 430mm;
Comprimento: 412;
Largura: 98mm;
Altura: 255mm.
Saco de Lixo de 300 litros grosso.
Um saco de lixo RESISTENTE
produzido para condomínios,
hotéis, pousadas, empresas,
restaurantes, comércios em geral
e etc. Material de qualidade, solda
resistente, não rasga fácil.
Carretel de Fio de Nylon.
Serve em todas roçadeiras
profissionais entre outras.
Com capacidade para trabalhar
com fios de nylon 2,5 até 3mm nos
perfis quadrado e redondo,
garantindo um corte rápido,
seguro e com ótimo rendimento.
Lima para enxada 8 polegadas
com corpo em aço corbono
temperado com cabo injetado
Lâmina de aço especial indicada
para trabalhos de corte, limpeza e
manutenção com baixa e média
dificuldades, possuem 2 pontas
que facilitam o trabalho com
grandes superfícies de grama
dura, capim e relva.
Fabricado em aço que proporciona
mais robustez à peça além de
alentar a durabilidade.
Camisa em malha manga longa
com fita refletiva- gari, cor verde
Calça verde em Brim , com fita
refletiva - Gari
Boné árabe verde em Brim - Gari
Avental de Raspa Couro Soldador
1.0x0,60m Sem Emenda
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Avental para solda desenvolvido
para oferecer maior qualidade e
segurança para o trabalho.
Medidas: 1.0 de Altura x 0,60 de
Lagura
Materal: Raspa de Couro
Produto certificado e comprovado
pelo MTE (ministério do trabalho e
emprego) CA.
Protetor facial tipo apoio
Abafador de ruído 15 DB
Foice roçadeira cabo de madeira
de 120 cm
Dimensões (C x L x A): 150.00 x
17.40 x 3.60 centímetros
Peso: 1.23 Kg
A foice é ideal para corte do mato
ralo, capoeira e também para
pastagens.
facão com lâmina carbono, cabo
plástico preto
Comprimento: 53 cm (lâmina 40
cm / cabo 13 cm)Largura: 2
cmAltura: 4,5 cmPeso: 335 g
Pneu Para Carrinho De Mão 3,25
X8
Indicado Para Uso Em Carrinhos
De Mão E Carrinhos Industriais
Manuais Tipo Plataforma.
Modelo: Saci
Pressão Máxima: 28 Lbs/Pol2
Lonas: 2
Capacidade Máxima De Carga:
150kg.
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VALOR GLOBAL POR EXTENSO:
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- 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 120 (cento e vinte) dias corridos, a
contar da data da sua entrega.

Razão Social da empresa
CNPJ n .°.........................
Assinatura e identificação do responsável legal da empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO N.° 015/2020 - 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
PREGÃO ELETRÔNICO SRP

Número
015/2020

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

de 2020.

Razão Social da empresa
CNPJ n .°.................................
Assinatura e identificação do responsável legal da empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020
ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° xxx/2020
Aos .... dias do mês de .... do ano de 2020, o Município de Conde/BA,
CNPJ/MF sob o n.° 14.126.692/0001-23, com sede na Praça Altamirando
Requião, s/n.°, 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 n° 518.665.445-00, formaliza a presente Ata
de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICON.° 015/202, oriunda do Processo Administrativo N° 074-2020,
a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes,
conforme o disposto no art. 15 da Lei n° 8.666/93,regulamentado pelo Decreto
Municipal n° 27/2017, segundo as cláusulas e condições a seguir.

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
BAIRRO

PROMITENTE FORNECEDOR
CNPJ
ESTADO

CEP

TELEFONE

NOME DO
REPRESENTANTE
LEGAL

CPF REPRESENTAN TE
LEGAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
para aquisição de ferramentas, equipamentos de proteção individual de
trabalho e uniformes, para suprir as necessidades de pessoal vinculado
aos serviços de limpeza pública municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos de conde/BA, conforme
especificações constante deste edital e seus anexos.
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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 estimado da presente Ata de registro de preços é R$ ...........
............................................), constantes da proposta de preços apresentada
no Pregão Eletrônico SRP n° 015/2020, 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).
Planilha de preço ofertada pela vencedora

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 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, reiniciandose 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 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 Decreto n° 7892/2013.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE
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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.
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 solicitação 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-financeiro e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da
proposta, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
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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,
verificar que
convocará a
os preços
gerenciador,

através de pesquisa ou impugnação de terceiros, a Administração
o valor registrado está acima dos preços praticados no mercado,
PROPONENTE, através de correspondência oficial, para adequar
registrados aqueles oficialmente, reconhecido pelo órgão
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. 7° da lei 10.520/02 e art. 87 da Lei n° 8666/93.

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.
9.1 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a
critério do órgão gerenciador.
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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 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ.:XXXXXXXXXXXXXX
FORNECEDOR/PROPONENTE
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PREGÃO ELETRÔNICON.° 015/2020
ANEXO V - DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS/CONTRATO

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

E-MAIL

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME COMPLETO
C.I. N°
C.N.P.J. N.°
NACIONALIDADE
ENDEREÇO RESID.

NOME DO BANCO
NOME DA AGÊNCIA
N.°
CORRENTE

ESTADO CIVIL

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

CONTA

__________________, _____d e _________________ de
Local e data

Assinatura Representante Legal e Carimbo
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PREGÃO ELETRÔNICO N.° 015/2020
ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO N.°____/

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE
CONDE
E
A
EMPRESAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X,
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 N°. 14.126.692/0001-23, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal de Conde- BA, o Sr. Antonio Eduardo Lins de Castro, RG n°
416605443 - expedida pela SSP/BA, CPF/MF n.° 518.665.445-00, a seguir
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa --------------------------------------, inscrita no CNPJ sob N°-------------------------------- , com sede n a ----------------------, 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 futura e eventual contratação de empresa para
aquisição de ferramentas, equipamentos de proteção individual de
trabalho e uniformes, para suprir as necessidades de pessoal vinculado
aos serviços de limpeza pública municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos de conde/BA, conforme
especificações constantes deste edital e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE FORNECIMENTO
A forma de fornecimento do objeto deste contrato será PARCELADO.
CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de
sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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O
valor
global
do
Contrato
é
de
R$
__________
(________________________), de acordo com as especificações a seguir
(planilha de preços com os respectivos valores):
Planilha de preço ofertada pela vencedora

§1° 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.
§ 2° 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.
§ 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 reajuste de preço.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS.
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no
Edital do Pregão Eletrônico SRP N° 015/2020, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício
corrente, a saber:
Und. Gestora
XXXXXXXX

Projeto/Atividade
XXXXXXXXXX

CLÁUSULA SEXTA
CONTRATANTES

-

DIREITOS

Elemento de Despesa
XXXXXXXX
E

OBRIGAÇÕES

Fonte
XXXXX

DAS

PARTES

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
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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 estar 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.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido nas Cláusulas Quarta, 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. Prestar verbalmente ou por escrito à Contratada, informações que visem
esclarecer a entrega do material fornecido;
6.2.4. A fiscalização
CONTRATANTE;

do

serviço

será

por

equipe

designada

pela

6.2.5. 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.
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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;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item acima citado, acarretará para
a CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei N° 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:
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7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos
acima enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei N°
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 n° 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.
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Conde, xx de xxxxxx de 2020.

MUNICÍPIO DE CONDE/BA
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXX
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:
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PREGÃO N.° 015/2020 (ELETRÔNICO)
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.°
015/2020 (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° 123 de 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 n° 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.° 123/2006.

(data)

(nome e assinatura do representante legal)

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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PREGÃO N.° 015/2020 (ELETRÔNICO)
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO
ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal N.°
8.666/93, acrescido pela Lei N.°9.854/99, 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,______d e _________________________ de

Licitante interessado

